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  نام خدابه

  آشنايي با مؤسسة استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران

قانون اصالح قوانين و مقررات مؤسسة  3نداردوتحقيقات صنعتي ايران به موجب بند يك مادة مؤسسة استا

تنها مرجع رسمي كشوراست كه وظيفه تعيين،  1371ماه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران، مصوب بهمن

  .عهده دارد به  ايران را) رسمي(تدوين ونشراستانداردهاي ملي

نظـران  صـاحب  *هاي فني مركب از كارشناسان مؤسسـه  اي مختلف در كميسيونهتدوين استاندارد در حوزه

شـود وكوششـي همگـام بـا     مراكز و مؤسسات علمي، پژوهشي، توليدي و اقتصادي آگاه و مرتبط انجـام مـي  

مصالح ملي و با توجه به شرايط توليدي، فناوري و تجاري است كه از مشاركت آگاهانه و منصـفانة صـاحبان   

كنندگان، مراكز علمـي و تخصصـي،   كنندگان، صادركنندگان و واردشامل توليدكنندگان، مصرفحق و نفع، 

نـويس اسـتانداردهاي ملـي ايـران  بـراي       پـيش . شـود دولتـي حاصـل مـي   هاي دولتي و غيرنهادها، سازمان

رهـا و  شود و پس از دريافـت نظ  هاي فني مربوط ارسال مي نفع و اعضاي كميسيوننظرخواهي به مراجع ذي

) رسـمي (پيشنهادها در كميتة ملي مرتبط با آن رشته طرح و در صورت تصويب به عنـوان اسـتاندارد ملـي    

  .شود ايران چاپ و منتشر مي

صالح نيز با رعايت ضوابط تعيين شده مند و ذيهاي عالقهنويس استانداردهايي كه مؤسسات و سازمان پيش

عنوان استاندارد ملي ايران چاپ و منتشـر  درصورت تصويب، به كنند دركميتة ملي طرح و بررسي وتهيه مي

شده در استاندارد ملي ايران  شود كه بر اساس مفاد نوشته ترتيب، استانداردهايي ملي تلقي ميبدين. شودمي

دهد به تصويب رسـيده  تدوين و در كميتة ملي استاندارد مربوط كه مؤسسه استاندارد  تشكيل مي 5شمارة 

  .باشد

،كميسيون  1(ISO)المللي استاندارد ؤسسة استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران از اعضاي اصلي سازمان بينم

عنـوان  است و بـه  3 (OIML)شناسي قانونيالمللي اندازهو سازمان بين IEC) (2المللي  الكتروتكنيك بين

استانداردهاي ملي ايران  در تدوين. كنددر كشور فعاليت مي 5(CAC)كميسيون كدكس غذايي 4تنها رابط

هـاي علمـي، فنـي و صـنعتي     هاي خاص كشور، از آخرين پيشـرفت ضمن تـوجه به شرايط كلي و نيازمندي

  .شودگيري ميالمللي  بهرهجهان و استانداردهاي بين

 بيني شده در قانون، براي حمايتتواند با رعايت موازين پيشمؤسسة استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران مي

كنندگان، حفـظ سـالمت و ايمنـي فـردي و عمـومي، حصـول اطمينـان از كيفيـت محصـوالت و          از مصرف

محيطي و اقتصادي، اجراي بعضي از استانداردهاي ملي ايران را بـراي محصـوالت توليـدي    مالحظات زيست

تواند به منظـور   مؤسسه مي. عالي استاندارد، اجباري نمايديا اقالم وارداتي، با تصويب شوراي/ داخل كشور و

بنـدي آن را  حفظ بازارهاي بين المللي براي محصوالت كشور، اجراي استاندارد كاالهـاي صـادراتي و درجـه   

ها و مؤسسات فعـال  كنندگان از خدمات سازمانهمچنين براي اطمينان بخشيدن به استفاده. اجباري نمايد

-تم هاي مديريت كيفيت و مديريت زيسـت در زمينة مشاوره، آموزش، بازرسي، مميزي و صدورگواهي سيس

ها گونه سازمانوسايل سنجش ، مؤسسة استاندارد اين) واسنجي(ها و مراكز كاليبراسيون محيطي، آزمايشگاه

كنـد و در صـورت احـراز شـرايط الزم،     و مؤسسات را بر اساس ضوابط نظام تأييد صالحيت ايران ارزيابي مي

ترويج دستگاه بين المللـي يكاهـا،   . اعطا و بر عملكرد آنها نظارت مي كند هاگواهينامة تأييد صالحيت به آن

وسايل سنجش، تعيين عيار فلزات گرانبها و انجام تحقيقات كاربردي بـراي ارتقـاي   ) واسنجي(كاليبراسيون 

  ران از ديگر وظايف اين مؤسسه استسطح استانداردهاي ملي اي
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  پيش گفتار

  

كه  "ويژگي ها –چراغ هاي مجهز شده به المپ تخليه گازي و مورد استفاده در وسايل نقليه موتوري  - خودرو "استاندارد 

سيصد و وسط مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران تهيه و تدوين شده و در هاي مربوط ت پيش نويس آن در كميسيون

اينك به استناد   مورد تصويب قرار گرفته است، 26/12/86 جلسه كميته ملي استاندارد خودرو و نيروي محركه مورخهشتمين 

بعنوان  1371ران مصوب بهمن ماه قانون اصالح قوانين و مقررات مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي اي 3بند يك مادة 

 .شود استاندارد ملي ايران منتشر مي

براي حفظ همگامي و هماهنگي با تحوالت و پيشرفت هاي ملي و جهاني در زمينة صنايع، علوم و خدمات، استانداردهاي ملي 

ستاندارد ها ارائه شود، در هنگام ايران در مواقع لزوم تجديدنظر خواهد شد و هرگونه پيشنهادي كه براي اصالح يا تكميل اين ا

بنابراين براي مراجعه به استانداردهاي ايران بايد همواره از . تجديدنظر در كميسيون فني مربوط مورد توجه قرار خواهد گرفت

  .آخرين تجديدنظر آنها استفاده كرد

در حد امكان بين اين استاندارد و  در تهيه اين استاندارد سعي شده است كه ضمن توجه به شرايط موجود ونيازهاي جامعه،

  .استاندارد ملي كشورهاي صنعتي و پيشرفته هماهنگي ايجاد شود

  :منابع و مأخذي كه براي تهيه اين استاندارد به كار رفته به شرح زير است 

  
1- ECE, regulation No98: 2005, Uniform provisions concerning the approval of motor vehicle 

headlamps equipped with gas-discharge light sources. 

 - Amendment, 1:2006 

   - Amendment, 2:2006 

  

  
  
 

 



 

چراغ هاي مجهز شده به المپ تخليه گازي و مورد استفاده در وسايل نقليه  –خودرو 

  ويژگي ها –موتوري 

    

  هدف و دامنه كاربرد   1

مربوط به براي ويژگيهاي چراغ جلو و سيستم هاي پخش نور  هدف از تدوين اين استاندارد تعيين الزامات

       داراي كه يهاي پخش نور وسايل نقليه موتوري است و براي آن دسته از چراغ هاي جلو و سيستم 

مورد استفاده در تخليه گازي به المپ هاي  بوده وشيشه اي يا پالستيكي  1عدسي هاي غير قابل تعويض

  .كاربرد دارد  هاي پخش نور مربوط به مولد هاي نور دور برد مجهز شده اند،چراغ هاي جلو يا سيستم

  مراجع الزامي  2

. زير حاوي مقرراتي است كه در متن اين استاندارد ملي ايران به آنها ارجاع داده شده استمدارك الزامي 

كه به مدركي با ذكر  در صورتي .بدين ترتيب آن مقررات جزيي از اين استاندارد ملي ايران محسوب مي شود

اصالحيه ها و تجديد نظر هاي بعدي آن مورد نظر اين استاندارد ملي  .تاريخ انتشار ارجاع داده شده باشد

همواره آخرين تجديد . در مورد مداركي كه بدون ذكر تاريخ انتشار به آن ارجاع داده شده است .ايران نيست

  . نظر و اصالحيه هاي بعدي آنها مورد نظر است

  . استفاده از مراجع زير براي اين استاندارد الزامي است

ويژگي  –نصب وسايل روشنايي و عالمت دهنده هاي نوري  –، خودرو 6479ملي ايران شماره  استاندارد 2-1

  .ها و روش هاي آزمون

ه ويژگي هاي المپ رشته اي براي وسايل نقلي- ، خودرو1384سال  ،8500استاندارد ملي ايران شماره  2-2

  .موتوري و تريلر هاي آنها

برگ هاي استاندارد مربوط به كالهك المپ ها و  ،1374سال  ،3086استاندارد ملي ايران شماره  2-3

  . شاخص هاي كنترل تعويض پذيري و ايمني آنها

2-4 ECE-R99,2001 GAS-DISCHARGE LIGHT SOURCES FOR USE IN APPROVED GAS-

DISCHARGE LAMP UNITSOF POWER-DRIVEN VEHICLES 

  

                                                
1- Incorporate 



 

  اصطالحات و تعاريف   3

  :يا واژه ها با تعاريف زير به كار مي رود / ودر اين استاندارد اصطالحات 

  . در اين استاندارد نيز به كار مي رود  6479 اصطالحات و تعاريف به كار رفته در استاندارد ملي ايران به شماره: يادآوري

  عدسي  3-1

  . كه نور را از ميان سطح تابشي عبور مي دهدو است جلبيروني ترين قسمت چراغ 

  پوشش  3-2

  .ماده يا موادي است كه به صورت يك يا چند اليه، سطح بيروني عدسي را پوشش مي دهد

  باالست  3-3

الزم را جهت كاركرد المپ تخليه گازي تامين مي كند و ممكن تجهيزي است كه مشخصه هاي الكتريكي 

  . يا بيرون چراغ جلو قرار گيردلي در داخل ك است به صورت جزيي يا

  چراغ جفت لنگه اي  3-4

  .راست وسيله نقليه قرار مي گيرد ودر سمت چپ  كه مجموعه اي از چراغ با كاركرد همسان است 

   انواع مختلف چراغ جلو 3-5

  :زير با يكديگر تفاوت دارندچراغ هايي هستند كه از لحاظ جنبه هاي اساسي 

  عالمت تجارينام يا  1- 3-5

   ويژگي هاي سامانه نوري 2- 3-5

وسيله ه وجود ياعدم وجود قطعاتي كه در خالل عملكرد چراغ موجب تغيير در اثرات نوري آن ب 3- 3-5

  .يا تغيير شكل مي شوند/جذب و انكسار ،  بازتابش،

  براي سيستم هاي ترافيكي راست يا چپ يا هر دو آنها تناسب بودنم 4- 3-5

   )نور پايين يا باال يا هر دو آنها( ايجاد شده نوع نور 5- 3-5

  )در صورت وجود(دهنده عدسي و پوشش مواد اوليه تشكيل  6- 3-5

 

  



 

  1تقاضا براي تاييد چراغ جلو   4

و بايد در آن . نام يا عالمت تجاري يا نماينده قانوني وي ارائه گردد دارندهتقاضا براي تاييد بايد توسط  1- 4

  .باشدموارد زير مشخص شده 

  نوع طراحي آن به جهت تامين نور پايين، نور باال يا هر دو آنها  1-1- 4

يا تنها براي يكي مين نور پايين براي هر دو  مسير ترافيكي راست و چپ نوع طراحي آن به جهت تا 1-2- 4

  از آنها 

كه تي در صور  ،نسبت به زمين و صفحه مياني طولي خودرو نصب چراغ )هاي(موقعيت چگونگي  1-3- 4

  .قابل تنظيم باشدرفلكتور به چراغ مجهز 

به  دنامي كه وسيله تنظيم مي توان )هاي(حداكثر زاويه هاي عمودي باال و پايين نسبت به موقعيت  1-4- 4

  . يابد دستآن 

       مورد استفاده قراركه چندين نور به صورت تركيبي المپ ها وقتي تغذيه الكتريكي چگونگي  1-5- 4

  . مي گيرند

اعالم استفاده از آن و همچنين نوع نوري كه   در صورتي كه از سيستم پخش نور استفاده مي شود، 1-6- 4

  . قرار است به وسيله اين سيستم تامين شود

  . فهرست شده است ECE-R99آنچنان كه در استاندارد   تخليه گازي،گروه المپ  1-7- 4

تاييد  ECE-R99كه تحت استاندارد  عويض ناپذيريتتخليه گازي پخش نوري كه از المپ در مورد سيستم 

  بهر اختصاص يافته بوسيله سازنده مولد نور به آن استفاده مي كند شماره  ،نشده است

  :هر تقاضا بايد ضمايم زير را به همراه داشته باشد 2- 4

  .)جعه شودمرا 2- 6و  2-5به بند (كافي به منظور شناسايي نوع نقشه ها در سه نسخه با جزئيات  1- 2- 4

دايره عالمت  را نسبت به بايد مكان در نظر گرفته شده براي درج شماره تاييد و عالمت هاي تكميلينقشه ها 

از چراع و نمايي از جلو چراغ به همراه ) امتداد محور در(تاييد نشان دهد و همچنين بايد برشي عمودي 

نمايش را به ) در صورت وجود(اري يشي جزئيات اصلي مربوط به طرح نوري موجود بر آن شامل طرح هاي

  .بگذارد

                                                
  مراجعه شود  ECE R99المپ هاي تخليه گازي به استاندارد  براي  -1



 

در و همچنين  )ها(مدل و نوع باالست   محل به كارگيري،  شخصات فني شامل،اي از مچكيده 2- 2- 4

ه ب 7-2- 8نهايي آن بر طبق بند  )هاي(، موقعيت استفاده مي شودصورتي كه چراغ براي ايجاد نور خميده 

نور و اجزاء نوري  )ايه(راهنما اي از مشخصات فني حاوي فهرست چكيده   پخش نور،عالوه براي سيستم 

  .نور به منظور شناسايي آن )هاي( مرتبط با آن و همچنين اطالعات تشريحي كافي از مولد

  نقشه با ابعاد و مقادير نور سنجي،  يافته از سوي سازنده مولد نور،اين اطالعات بايد شامل شماره بهر تخصيص : يادآوري 

  . باشد 8-7گزارش رسمي مرتبط با بند يكي پايه و همچنين الكتر

  :نمونه هايي به ترتيب زير 3- 2- 4

نوعي استاندارد و يك باالست از هر به همراه المپ تخليه گازي ، دو نمونه  براي تاييد چراغ جلو 3-1- 2- 4

گازي از المپ تخليه  براي تاييد سيستم پخش نوري كه. )صورت كاربرددر (مورد استفاده قرار مي گيرد كه 

دو نمونه از سيستم   تاييد نشده است، استفاده مي كند، ECE-R99كه تحت استاندارد  تعويض ناپذيري

  ).در صورت كاربرد(مورد استفاده قرار مي گيرد شامل مولد نور و يك باالست از هر نوعي كه 

 :براي آزمون مواد پالستيكي كه عدسي ها از آن ساخته شده اند 4- 2- 4

  عدسي چهارده  1- 4- 2- 4

ده عدد از اين عدسي ها مي توانند با ده نمونه ساخته شده از مواد مورد استفاده در عدسي ها  1-1- 4- 2- 4

ميلي متر بوده و سطح بيروني آنها صاف يا  60×80مشروط بر آنكه حداقل داراي ابعاد   جايگزين شوند،

ميلي متر  15×15ميلي متر و ابعاد حداقل  300ش از محدب باشد به گونه اي كه سطحي با شعاع انحناء بي

  .در قسمت مياني آن در دسترس باشد

مورد بايد همانند روشي كه در توليد انبوه  ي مواد آنهر يك از اين عدسي ها يا نمونه ها 1-2- 4- 2- 4

  . استفاده قرار مي گيرد توليد شده باشد

  . نده مي توانند بر آن نصب شوندسازرفلكتوري كه عدسي ها طبق دستور العمل  2- 4- 2- 4

فرا بنفش در مقابل تشعشع براي آزمون مقاومت فرا بنفش اجزاء ساخته شده از مواد پالستيكي  5- 2- 4

   :المپ هاي تخليه گازي داخل چراغ

آنگونه كه در چراغ استفاده شده يا يك نمونه از چراغ حاوي اين   يك نمونه از هر ماده مربوط، 5-1- 2- 4

، داراي  نمونه از ماده بايد همانند آنچه براي استفاده در چراغ تاييد شده در نظر گرفته شده است هر .مواد

  . باشد )در صورت وجود(ظاهر و عوارض در سطح 



 

انجام آزمون مقاومت فرا بنفش مواد داخلي در برابر تشعشع المپ مشروط به تحقق شرايط زير  5-2- 2- 4

  :ضرورتي نخواهد داشت  

 ECE-R99گونه در استاندارد  آن( فرابنفش با طول موج پاييننوع از اگر المپ تخليه گازي  1- 5-2- 2- 4

  .به كار رفته باشد) مشخص شده است

در نظر گرفته شده چراغ جلو تمهيداتي حفاظت از تشعشع فرا بنفش براي اجزاء اگر جهت  2- 5-2- 2- 4

  . باشد

در صورت (مربوط به آن محافظتي حفاظ /پوشش و) ها(نمونه از ماده  10براي سيستم پخش نور  3- 4

   از آن ساخته مي شوندقسمت هاي نوري سيستم نور و ديگر  راهنمايكه  )وجود

مواد به كار رفته در   مواد به كار رفته در ساخت عدسي ها و در مورد سيستم پخش كننده نور،چنانچه  4- 4

مورد آزمون قرار گرفته باشند، بايد به   قبالً) در صورت وجود(حفاظ ها / ساخت قسمتهاي نوري و پوشش ها 

  . ارائه شوند ،ضميمه گزارش آزمون مربوط به ويژگي هاي اين مواد و پوشش ها

  عالمت گذاري   5

چراغ ها يا سيستم هاي پخش نور ارائه شده براي تاييد بايد به طور خوانا و پاك نشدني حاوي نام يا  5-1

  . متقاضي باشندعالمت تجاري 

به اندازه كافي فضا براي درج عالمت تاييد و نمادهاي ديگر  1آنها بايد بر روي عدسي ها و بدنه اصلي  5-2

مشخص  1- 2-4را داشته باشند، اين جاهاي خالي بايد در نقشه هاي اشاره شده در بند  6اشاره شده در بند 

  .شده باشد

افيكي راست و چپ طراحي شده اند بايد كه جهت برآورده نمودن الزامات هر دو سمت تر يچراغ هاي 5-3

بر روي رفلكتور تنظيم در خودرو يا المپ تخليه گازي  وجود اين دوكه نشان دهنده داراي عالمتي باشند 

براي  "L/G" براي وضعيت ترافيك راست و نماد "R/D"بايد شامل نماد اين عالمت گذاري ها  .باشد

  .وضعيت ترافيك چپ باشند

نشان داده شده است مي توانند در سطح انتشار نور خود داراي  "ج"آنچنانكه در پيوست تمامي پرتوها  5-4

  . نور باشندعالمت مركز منبع 

                                                
فضا براي درج عالمت گذاري  به اندازه كافي در صورتي كه امكان جدا نمودن عدسي ها از بدنه اصلي چراغ وجود نداشته باشد بايد بر روي عدسي ها -1

  .وجود داشته باشد  5-2-6فوق العاده مشخص شده در بند 



 

كه تحت  تعويض ناپذيريمولد نور مربوط به سيستم هاي پخش نوري كه از المپ تخليه گازي  5-5

اش و همچنين عالمت سازنده نام يااستفاده مي كند بايد داراي . تاييد نشده است ECE-R99استاندارد 

  . باشد 2-2- 4شماره بهر اشاره شده در بند 

  1 يهتائيد  6

چهار ارائه شده اند الزامات اين  داگر تمامي نمونه هاي مربوط به يك نوع چراغ جلو كه بر طبق بن 1- 1- 6

  . صادر شود يهتائيدنوع آنگاه بايد براي آن . استاندارد را برآورده نمايند

تركيبي يا ادغام شده با ديگر   با اين استاندارد مي توانند به صورت گروهي،جلو در تطابق  هايچراغ  2- 1- 6

مشروط بر آن كه كاركردهاي نوري   نوري به كار گرفته شوند، )هاي(نوري يا عالمت دهنده  )هاي( كاركرد

  . نها دچار نقص نشودآمربوط به 

و گروهي الزامات بيش از يك استاندارد را برآورده نمايند، تركيبي   هنگامي كه چراغ هاي ادغام شده، 3- 1- 6

مي توان يك عالمت تائيد بين المللي مشروط بر آنكه هر يك از چراغ هاي ادغام شده تركيبي و گروهي تمام 

  .براي آنها را برآورده نمايند، به آنها اختصاص داد دمفاد مورد كاربر

رقم آن بايد دو به يك شماره تائيد اختصاص يابد كه اولين  براي هر نوعي كه تائيد مي شود بايد 4- 1- 6

آخرين اصالحات فني مهم را در استاندارد نشان دهنده شماره اصالحيه اي باشد كه در زمان صدور تائيديه 

  . ايجاد نموده است

  . در قالب يك نوع دسته بندي مي شوند  لنگه ايچراغ هاي جفت : يادآوري

يك نوع چراغ جلو بايد كامل توليد توقف و در صورت لزوم تعليق يا ابطال تائيديه  صدور يا تمديد يا 5- 1- 6

  . )"الف"با استفاده از فرم مكاتباتي پيوست به عنوان مثال (برسد به نحو مقتضي به اطالع ذينفعان 

مات اين تطابق با الزا، عالمت تائيد اختصاص يافته به لحاظ 1-5عالوه بر عالمت بيان شده در بند  6- 1- 6

به آن  2-5بايد در محل هايي كه در بند  است شرح داده شده 3- 6 و  2-6كه در بندهاي استاندارد آنگونه 

  . جلو منطبق با نوع تائيد شده درج گرددبر روي هر چراغ  است اشاره شده

  ساختار عالمت تائيد  2- 6

  :تاييد بايد شامل موارد زير باشد عالمت

  :المللي به ترتيب زير  تائيد بينيك عالمت  1- 2- 6

                                                
  .در نظر گرفته شده است تائيديه استاندارد ملي با توجه به قوانين مربوطه صادر مي گردد  ECEتوجه به مقررات  اين تائيديه با -1



 

كه تائيديه را صادر  1كه به دنبال آن حرف، عدد شناسايي كشوري  Eيك دايره محيط بر حرف  1-1- 2- 6

  .كرده، آورده شده است

  .شرح داده شده است 4-1-6يك شماره تائيد آن گونه كه در بند  1-2- 2- 6

  :تكميلي زيرعالمت يا عالئم  2- 2- 6

ان افقي كه ككه فقط الزامات ترافيك چپ را برآورده مي نمايد، بايد يك پيبراي چراغ جلويي  1- 2- 2- 6

ازجاده كه مسير تردد است، را نشان مي دهد، يعني سمتي وي چراغ روبرراست ناظر از  سمتنوك آن 

  .استفاده گردد 

سب تنظيمات منارا به وسيله راست و چپ براي چراغ جلويي كه الزامات هر دو سمت ترافيكي  2- 2- 2- 6

به يك پيكان افقي دوسر كه سرهاي آن به ترتيب   برآورده مي سازد،تنظيم كننده قسمت نوري يا المپ 

  . سمت چپ و راست اشاره مي كنند، بايد مورد استفاده قرار گيرد

بر روي چراغ جلويي كه الزامات اين استاندارد را فقط با توجه به نور پايين برآورده مي سازد،  3- 2- 2- 6

  . درج گردد DCوف بايد حر

با توجه به نور باال برآورده مي سازد، بايد بر روي چراغ جلويي كه الزامات اين استاندارد را فقط  4- 2- 2- 6

  .درج گردد DRحروف 

بر روي چراغ جلويي كه الزامات اين استاندارد را با توجه به هر دو وضعيت نور پايين و باال  5- 2- 2- 6

  . درج گردد DCRبرآورده مي سازد، بايد حروف 

بايد در نزديكي  PLپالستيكي حروف تعويض بر روي چراغ جلو داراي عدسي هاي غير قابل  6- 2- 2- 6

  . درج گردد 5- 2-2- 6تا  3- 2-2-6عالمت هاي بيان شده در بندهاي 

 بر روي چراغ جلويي كه الزامات اين استاندارد را براي نور باال برآورده مي سازد، نشان حداكثر 7- 2- 2- 6

اين نشانه بايد در كنار  .بيان شود 2- 3-3-8شدت روشنايي بايد بوسيله عالمت مرجع مشخص شده در بند 

                                                

، 9، اسپانيا  8، جمهوري چك 7، مجارستان  6، بلژيك  5، سوئد  4، هلند 3، ايتاليا  2، فرانسه  1براي كشور آلمان :  اين اعداد شناسايي عبارتند از  -1

 ، 19، روماني  18، دانمارك  17، فنالند  16، نروژ  15) خالي (،  14، سوئيس  13، لوگزامبورگ  12، اتريش  11، انگلستان  10تنگرو بستان و مون

،  30) خالي(،  29، استوني  28، بالروس  27، اسلواكي  26، اسلووني 25، كرواسي  24) خالي (،  23، يونان  22، روسيه  21، پرتغال  20لهستان 

 .40، مقدونيه ) خالي( 39تا  38،  37، تركيه ) خالي(36تا  32، 31وسني ب

  



 

بايد   در مورد چراغ هاي ادغام شده، نشان حداكثر شدت روشنايي نور باال،. قرار گيرد Eبه حرف محيط دايره 

  . مطابق شرايط فوق باشدبي كم و كاست 

در حروف مورد نظر در  Dبايد جايگزين حرف " DLS"حروف   ،بر روي سيستم پخش نور 8- 2- 2- 6

  . همان معيارها اعمال گردد  و شده 5- 2-2- 6 و  4-2-2- 6،  3-2- 2-6بندهاي 

 1-1-1- 1-بند تدر هر صورت شيوه عملكردي استفاده شده در طول رويه آزمون مورد نظر  3- 2- 6

شود ر گواهي هاي تائيد و فرم هاي مكاتباتي قيد بايد د 2-1-1- 1-ولتاژهاي مجاز اعمال شده بر طبق بند ت

  :و همچنين بايد 

بر روي چراغ جلويي كه الزامات اين استاندارد را برآورده مي كند و به گونه اي طراحي شده است  1- 3- 2- 6

در قالب به كارگيري امكان ( كه نبايد نور پايين آن طور هم زمان با هر گونه كاركرد نوري ديگر روشن شود 

  . در كنار نماد نور پايين در عالمت تائيد قرار گيرد )ا (بايد يك خط مورب ) راغ هاي ادغام شده چ

بر روي دو رقم شماره تاييد كه بيانگر شماره آخرين اصالحيه مربوط به اصالحات انجام گرفته  4- 2- 6

  پيكان مورد نظر را خواهد بود كه تائيد بر اساس آن صادر شده است و در صورت لزوم عالمتاستانداردي 

  .مي توان در نزديك عالمت هاي تكميلي كه در باال به آنها اشاره شده است، قرار داد 

بايد به وضوح خوانا و پاك نشدني باشند  3-2-6و  1-2- 6عالمت ها و نشان هاي اشاره شده در بند  5- 2- 6

كه نمي توانند از چراغ جلو ) شفاف و غير شفاف(آنها ممكن است بر روي قسمت هاي داخلي يا بيروني 

        در مورد سيستم پخش نور داراي. آن جدا شوند، قرار گيرندنور شار دهنده تقسمت هاي شفاف ان

چنانچه عالمت گذاري تائيد دست كم بر روي مولد نور و راهنماي نور يا بر روي  نورعدسي هاي راهنماي 

عالمت گذاري وقتي كه چراغ جلو مي گردد به هر جهت  اين شرايط برآورده شده تلقي  قرار گيرد، آنحفاظ 

باز  درب موتورمانند  جابجايي قسمت قابلكه يا هنگامي است يا سيستم پخش نور بر روي خودرو نصب شده 

  . بايد قابل مشاهده باشد است، 

  ترتيبات عالمت تائيد  3- 6

  چراغ هاي مستقل  3-1- 6

ايي در مورد چگونگي ترتيبات قرار گيري عالمت هاي تائيد و مثال ه "ب"از پيوست  9در شكل هاي يك تا 

  .نشان هاي تكميلي ذكر شده در باال براي چراغ هاي مستقل ارائه شده است

  



 

  تركيبي و گروهي   چراغ هاي ادغام شده، 3-2- 6

گروهي منطبق با چندين استاندارد باشند، يك و  تركيبي ،هنگامي كه چراغ هاي ادغام شده 1- 3-2- 6

كه به دنبال آن عدد شناسايي كشوري كه تائيديه  Eمت تائيد بين المللي شامل دايره اي محيط بر حرف عال

اين شماره تائيد مي تواند بر روي هر . شماره تائيد بايد آورده شوديك را صادر كرده آمده است و همچنين 

  : كه مشروط برآن. قسمت از چراغ هاي فوق قرار گيرد

  .قابل مشاهده باشد 5-2-6به مندرجات بند با توجه  1- 1- 3-2- 6

از اين چراغ ها كه نور را عبور مي دهند و بدون جابه جايي عالمت تائيد هايي بر روي قسمت  2- 1- 3-2- 6

   .درج نشده باشدآنها ميسر است، امكان جابجايي 

) ن صادر شده استبر اساس آ يهمتناسب با استانداردي كه تائيد(نشان شناسايي   براي هر چراغ، 2- 3-2- 6

نظر بايد به  موردو در صورت لزوم عالمت پيكان  يهبه همراه شماره آخرين اصالحيه آن در زمان صدور تائيد

  . عالمت گذاري شودزير ترتيب 

  بر روي سطح مناسبي از منتشر كننده نور  2-1- 3-2- 6

ري به گونه اي باشد كه هر يا اگر براي يك گروه اين عمل انجام مي گيرد، بايد عالمت گذا 2-2- 3-2- 6

ارائه شده در به چهار مثال (  تركيبي و گروهي به روشني قابل شناسايي باشند،  از چراغ هاي ادغام شده، كي

  )مراجعه كنيد "ب"پيوست  10شكل 

عالمت هاي يك عالمت تائيد نبايد كمتر از حداقل اندازه مورد نياز براي كوچكترين اندازه اجزاء  3- 3-2- 6

  .صادر شده است، باشد يهدي مندرج در استانداري كه تحت آن تائيدانفرا

  . بايد يك شماره تائيديه اختصاص يابد  به هر نوع تائيد شده، 4- 3-2- 6

مثال هايي در مورد چگونگي ترتيبات قرار گيري عالمت هاي تائيد  "ب"از پيوست  10در شكل  5- 3-2- 6

  .راغ هاي ادغام شده تركيبي يا گروهي ارائه شده استو نشان هاي تكميلي ذكر شده در باال براي چ

در مورد چراغ هايي كه عدسي آنها براي انواع مختلفي از چراغ هاي  2-3- 6مفاد بيان شده در بند  3-3- 6

    صورت ادغام شده يا گروهي با ديگر چراغ ها مورد استفاده قرار گيرند، نيز قابل تعميم بهكه ممكن است 

  . مي باشد



 

به عالوه، در جايي كه عدسي هاي يكسان به كار گرفته مي شوند، آخرين عدسي مي تواند  1- 3-3- 6

عالمت هاي تائيد مختلفي را بسته به انواع متفاوت چراغ جلو يا واحدهايي از چراغ به همراه داشته باشد، 

ي ها تفكيك نمود حتي اگر نتوان آنها را از عدسمشروط بر آنكه بدنه اصلي يا سيستم پخش نور چراغ جلو 

  . بوده و در بر دارنده عالمت تائيد مربوط به كاركردهاي عمده باشند 2-5نيز داراي فضاي بيان شده در بند 

ترتيبات قرارگيري عالمت هاي تائيد مثال هايي در مورد چگونگي  "ب"از پيوست  11در شكل  2- 3-3- 6

  .ارائه شده استمرتبط با مورد فوق 

  نور سيستم هاي پخش 3-4- 6

بايد به همراه الزامات  2-3-3- 6تا 1-3- 6قابل اعمال به سيستم هاي پخش نور ذكر شده در بندهاي  ضوابط

  . بر روي آنها به كار برده شود 4-5بند 

   1مشخصات عمومي مربوط به الزامات فني چراغ هاي جلو   7

  . دمطابقت نماي 10تا  8هر نمونه بايد با مشخصات ارائه شده در بندهاي  1- 7

بايد به گونه اي ساخته شوند كه در هنگام استفاده معمول و عليرغم ارتعاشاتي كه چراغ هاي جلو  2- 7

نور سنجي خود در شرايط خوب كاري باقي خصوصيات ممكن است در معرض آن قرار گيرند، ضمن حفظ 

  . دنبمان

به گونه اي بر روي خودرو تنظيم سازد  قادراي مجهز شوند كه آنها را هاي جلو بايد به وسيله غچرا 2-1- 7

وسيله اي بر روي اجزايي سوار شود كه در شوند كه قوانين اعمالي به آنها برآورده شود ضروري نيست چنين 

هايي كه در آن رفلكتور و عدسي ها نمي توانند جدا شوند مشروط بر آنكه استفاده از چنين اجزايي به خودرو

در جايي كه چراغ جلو فراهم كننده نور . محدود گردد  ل انجام است،آن تنظيم چراغ توسط وسايل ديگر قاب

هستند مجموعاً تشكيل شان دخو )هاي(كه هر كدام مجهز به المپ جلو فراهم كننده نور پايين باال و چراغ 

 .وسيله تنظيم بايد به تفكيك بتواند هر يك از سيستم هاي نوري را تنظيم كند  يك چراغ مركب را بدهند،

غ هاي جلويي كه نور چراغ مه شكن جلو و نور باال را فراهم مي كنند و چراغ هاي جلو شرط براي چرا همين

  چراغ هاي جلوي كه هر سه نور را فراهم فراهم كننده نور پايين و نور چراغ مه شكن جلو وهمچنين 

  . نيز اعمال خواهد شدمي آوردند 

                                                
  .ارائه شده است  ECE-R99الزامات فني مربوط به المپ هاي تخليه گازي در استاندارد  -1



 

اشند، بجلو كه در آن رفلكتورها تفكيك ناپذير مي اين شرط براي مجموعه هاي چراغ  جهتبه هر  2-2- 7

  . اين استاندارد به كار برده مي شود 3-8الزامات بند   نوع از مجموعه ها، اين براي  .كاربرد ندارد

اند طراحي شده چراغ هاي جلويي كه جهت  برآورده نمودن الزامات هر دو مسير ترافيكي راست و چپ 3- 7

اوليه مناسب در هنگامي كه بر روي خودرو نصب مي شوند يا به وسيله تنظيمي  مي توانند از طريق تنظيم

سازگار شوند، چنين   صورت مي پذيرد براي سمت ترافيكي مورد نظر در جاده، هكه به دلخواه استفاده كنند

 ، به عنوان مثال ممكن است شامل نصب چراغ بر روي خودرو درهتنظيمات اوليه يا دلخواه استفاده كنند

هر صورت در تمامي موارد ه ب .در چراغ مربوطه تحت زاويه داده شده، باشد )ها(زاويه مورد نظر يا نصب المپ 

فراهم   ،چپ و ديگري براي ترافيكراست متمايز يكي براي ترافيك كامالً فقط بايد امكان انجام دو تنظيم 

وضعيت از يك تنظيم به تنظيم ديگر يا از تغيير سهوي باشد و لذا طراحي بايد به گونه اي باشد كه مانع 

اجزاء مربوط  در جايي كه امكان دو وضعيت تنظيم متفاوت براي المپ فراهم باشد،. وضعيت بينابيني گردد

 ،ز دو حالت تنظيم آنابايد به گونه اي طراحي و ساخته شده باشند كه در هر يك به الحاق المپ به رفلكتور 

ترافيك يك سمت از جاده طراحي  براي ز مربوط به چراغ هاي جلويي كه فقطبا دقت مورد نيارا بتوان المپ 

و در صورت لزوم انجام تطابق با الزامات اين بند بايد با بازديد چشمي . در جاي خود نگه داشت  اند،شده

  . آزمون نصب صحه گذاري شود

چراغ هاي جلويي كه با تامين  محلق شده به 1وسايلالكترومكانيكي يا ديگر  ،هر گونه وسايل مكانيكي 4- 7

     مي شوند بايد به  خميده ايجاد نورنور باال موجب  يا يك/يا يك نور پايين ونور باال و نور پايين  يتناوب

  :اي طراحي و ساخته شده باشند كهگونه

عليرغم وجود ارتعاشاتي كه ممكن است در هنگام استفاده معمول در معرض آن قرار اين وسايل  1- 4- 7

  . به اندازه كافي مقاوم باشند ،كاركرد بدون آنكه دچار آسيب ديدگي شوند ربا 50000براي گيرند، 

   نبايد از مقادير نور پايين اشاره شده در بند   ،H-Hدر باالي خط  روشنايي ،در صورت بروز نقص 2- 4- 7

جهت ايجاد نور  ،يا پايين/  و چراغ هاي جلو طراحي شده براي تامين نور باالدر به عالوه  .تجاوز كند 2-6- 8

بايد دست كم ) يسانتي متر 75 در فاصله  ،VVخط بر روي ( V25حداقل روشنايي در نقطه آزمون   خميده

  . لوكس باشد 5

                                                
  . اين شرط نبايد براي كليدهاي كنترل به كار گرفته شود -1



 

پايين يا باال را بدون هر گونه امكان توقف مكانيزم در بين دو موقعيت يكي از نورهاي بتوان هميشه  3- 4- 7

  . فراهم آورد

    .ر نتواند، با ابزار معمولي متداول موقعيت يا تركيب قسمت هاي متحرك را تغيير دهدكارب 4- 4- 7

          هيچگونه تغيير غير متعارف در عملكرد  به منظور حصول اطمينان از آنكه در هنگام استفاده، 5- 7

  .شود آزمون هاي تكميلي انجام "ت"پيوست نورسنجي بروز نمي نمايد ، بايد مطابق با الزامات 

مورد  "ث"ت پيوست اجزاي عبور دهنده نور كه از مواد پالستيك ساخته شده اند بايد بر طبق الزاما 6- 7

  . آزمون قرار گيرند

المپ هاي تخليه گازي مورد استفاده در چراغ هاي جلو تخليه گازي يا در سيستم هاي پخش نور بايد  7- 7

آن دسته از المپ هاي تخليه گازي كه بر طبق  ، باشندمورد تاييد  ECE- R99 استانداردبر طبق الزامات 

اند فقط در صورتي مي توانند مورد استفاده قرار گيرند كه جزيي از بخش شدهنتائيد  ECE- R99 استاندارد

با اين وجود سيستم هاي پخش نور مي توانند بدون استفاده از ابزارهاي . مولد نور باشند تعويضغير قابل 

 در مورد المپ. المپ استفاده شده در آن تاييد نشده باشد جايي كهحتي در   باشند، ضتعويمخصوص قابل 

المپ بايد مطابق با ويژگي هاي ابعادي گروه المپ تخليه  نگهدارندهسرپيچ   ،تعويض پذيرهاي تخليه گازي 

المپ   .باشد   ،است داده شده 30841آنچنان كه در داده برگ استاندارد ملي ايران شماره   گازي مورد استفاده،

  . تخليه گازي بايد به سادگي بر روي چراغ جلو نصب شود

تائيد نشده و  ECE- R99هاي تخليه گازي تعويض ناپذيري كه مطابق استاندارد  المپآن دسته از  8- 7

ه براي المپ تخليمتناظر با آنچه ( در سيستم هاي پخش نور استفاده مي شوند بعالوه بايد با الزامات زير 

  :نمايدمطابقت ) گازي تائيد شده در نظر گرفته شده است 

استاندارد  5- 7به كار اندازي و دوباره جرقه زني گرم، مطابق با بند   الزامات مربوط به راه اندازي، 1- 8- 7

ECE- R99  

كه رنگ بايد سفيد   بيان شده است، ECE- R99استاندارد  8-7رنگ آنچنان كه در بند الزامات  2- 8- 7

   .دباش

مشروط  بيان شده است ECE- R99استاندارد  9-7الزامات تشعشع فرا بنفش آنچنان كه در بند  3- 8- 7

  .مربوط به تقاضا براي تائيد اعالم شده باشد 2-2-4در بند  بر آن كه

                                                
  .مراجعه شود   IEC 60061-2 استاندارد براي كسب اطالعات بيشتر به -1



 

خطوط انتقال قدرت موجب مربوط به نبايد با توليد تابش يا اغتشاشات چراغ جلو و سيستم باالست  9- 7

  .1الكترونيكي خودرو گردند/ گر سيستم هاي الكتريكي نقص در دي

نمونه آزمون مي توان از توليد كننده   در اتاقك ضرورت داشته باشد، نانجام آزمو  اگر در رويه آزمون، 10- 7

  . يا منبع تغذيه خاص درخواست شود) سرپيچ ها(ميز آزمون  و همچنين) تكميلي(ديگر 

  .مشخصات مربوط به نصب سازنده انجام شود رويه آزمون بايد با توجه به 11- 7

  روشنايي   8

  الزامات عمومي  1- 8

به المپ گازي چراغ هاي جلو يا سيستم هاي پخش نور بايد به گونه اي ساخته شوند كه وقتي  1- 1- 8

روشنايي كافي  ،بتوانند در هنگام انتشار نور پايين بدون ايجاد خيرگي در چشم  مناسب خود مجهز شده اند،

  .دنروشنايي مناسب فراهم آور  در هنگام انتشار نور باال،جاد كرده و همچنين اي

روشنايي توليد شده توسط چراغ جلو يا سيستم هاي پخش نور بايد از طريق پرده عمودي كه تحت  2- 1- 8

متري مقابل چراغ  25در فاصله ) مراجعه شود "پ"و پيوست  6-2-8به بند (زاويه قائم نسبت به محورهايش 

  .تعيين شود  جلو قرار گرفته است،

را با يك المپ كه  8چراغ جلو يا سيستم هاي پخش نور در صورتي كه الزامات تعريف شده در بند  3- 1- 8

برآورده  ،سپري نموده است ECE- R99استاندارد  4-بند تر طبق بوره د 15براي كهنگي را دست كم 

  . نمايد بايد رضايت بخش تلقي شود

) اتالون(بايد المپ استاندارد آن   تائيد مي شود، ECE- R99تخليه گازي بر طبق استاندارد  هر جا كه المپ

تفاوت  ECE-R99نوري آن ممكن است نسبت مقدار واقعي شار نوري تعيين شده در  شار فرض شود و لذا

   .داشته باشد بنابراين مقدار روشنايي بايد تصحيح شود

       استفاده  تعويض ناپذيرپخش نوري كه از المپ تخليه گازي عمل تصحيح فوق در مورد سيستم هاي 

نبايد به كار  ،اندبه صورت جزيي يا كلي يكپارچه شده )ها(هاي جلويي كه با باالست  مي كنند يا براي چراغ

  . برده شود

المپ تخليه ابه ثبايد به م را آن  تائيد نمي شود، ECE- R99هر جا كه المپ تخليه گازي بر طبق استاندارد 

  .دنموتوليدي تلقي  تعويض ناپذيرگازي 

                                                
 .انطباق با الزامات سازگاري الكترو مغناطيسي به نوع متمايز هر خودرو بستگي دارد -1



 

ابعاد مشخص كننده موقعيت قوس در داخل المپ تخليه گازي استاندارد در داده برگ مربوطه در  4- 1- 8

  .نشان داده شده است ECE- R99استاندارد 

اين روش . گيرداين استاندارد مورد بررسي قرار  3-8يا  8-2-6بر طبق بند بايد انطباق نور سنجي  5- 1- 8

  .معتبر مي باشدنيز درجه راست و سه درجه چپ  3قطع بين خط همچنين براي ناحيه 

  .روش اندازه گيري مربوط به رنگ خط قطع تحت بررسي است :يادآوري 

نور مربوط به پرتوهاي منتشره از چراغ هاي جلويي كه از المپ هاي تخليه  سنجيمختصات رنگ  6- 1- 8

  . د بايد در محدوده زير باشندننگازي استفاده مي ك

  X ≤ 310/0         محدوده مجاور آبي 

  X ≥500/0         زرد محدوده مجاور 

  Y ≥ 150/0+X  640/0         سبز محدوده مجاور 

  Y ≥ 440/0         سبز محدوده مجاور 

   Y ≤ 050/0 +X  750/0         ارغوانيمحدوده مجاور 

  Y ≤ 382/0             قرمز محدوده مجاور 

دقيقه يا بيشتر كار نكرده است، بايد شرايط زير  30چهار ثانيه پس از جرقه زني چراغ جلويي كه  7- 1- 8

  :محقق شود

اي كه داراي نور پايين براي چراغ هاي ادغام شده V50لوكس و در نقطه  60حداقل  نور باال ،HVـ در نقطه 

براي چراغ هاي جلويي كه تنها  V50 وكس يا در نقطه ل 10دست كم كاركرد نور باال و پايين مي باشند 

   .لوكس 10هستند دست كم داراي كاركرد نور پايين 

  .سريع پالس جريان باال ايمن شده باشدافزايش منبع تغذيه بايد به اندازه كافي در مقابل 

  الزامات مربوط به نور پايين 2- 8

ظور ايجاد امكان تنظيم رضايت بخش به واسطه آن را نور پايين بايد يك خط قطع نسبتاً واضح به من 2-1- 8

ترافيكي در ايران در  جهت(خط قطع بايد يك خط مستقيم افقي در سمت مخالف مسير ترافيكي . ايجادكند

اين خط نبايد در باالي خطي  ،در نظر گرفته شده براي چراغ جلو بوده و در سمت ديگر) سمت راست است

HV/H2 يا باالي خط  "پ"ست مربوط به پرده اول پيوHV/H3/H4  پ"مربوط به پرده دوم پيوست" 

  .خط قطع امتداد يافته در باالي تركيبي از اين خطوط تحت هيچ شرايطي نبايد مجاز تلقي شود .امتداد يابد



 

  :چراغ جلو بايد به گونه اي تنظيم شود كه 2-2- 8

خط   ت ترافيك راست طراحي شده اند،در مورد چراغ هاي جلويي كه جهت برآورده نمودن الزاما 1- 2-2- 8

ودر مورد چراغ هاي جلويي كه جهت برآورده نمودن الزامات خواهد بود  1قطع بر روي نيمه چپ پرده افقي

  . پرده افقي مي باشد  ترافيك چپ طراحي شده اند خط قطع بر روي نيمه راست،

قرار  )مراجعه شود "پ"ت به پيوس( HHسانتي متر زير خط  25خط قطع در  زاين بخش ا 2- 2-2- 8

  . باشد VVخط قطع بايد بر روي خط  )شروع زاويه گيري(و خم زانويي شكل گرفته 

براي   وقتي كه چراغ جلو آن گونه كه نياز است تنظيم شده باشد در صورتي كه تائيد آن منحصراً 2-3- 8

بايد محقق شود ولي اگر  6-2-8و  5-2- 8فقط انطباق با الزامات مطرح در بندهاي   نورپايين مد نظر باشد،

تا  5-2-8دو نور پايين و باال در نظر باشد، آنگاه چراغ بايد با الزامات تعيين شده در بندهاي براي هر تائيد 

به  "پ"نبايد براي پرده دوم پيوست  6- 2-8بند  IIمقادير مشخص شده براي ناحيه  .منطبق باشد 2-7- 8

  .كار برده شود

 3-8و  6-2-8به گونه اي تنظيم شده باشد كه الزامات مطرح شده در بندهاي وقتي چراغ جلو  2-4- 8

برابر با (درجه  5/0كه محور نور بيش از  مي توان تغيير داد مشروط بر آن اراستاي تنظيم آن ر. نشود هوردآبر

در  )سانتي متر 87برابر با ( درجه  2/0به طور عمودي بيش از يا به سمت راست يا چپ ) سانتي متر 22

تواند  به منظور تسهيل در تنظيم راستا به واسطه خط قطع، چراغ جلو مي .2جهت باال و پايين جابه جا نگردد

  . به جهت واضح شدن خط قطع اندكي پوشيده شود

فقط استفاده از يك المپ تخليه گازي بر هر چراغ جلو نور پايين مجاز بوده و تعداد مجاز كمكي  2-5- 8

  .عدد خواهد بودحداكثر دو  )اضافي(

را مي توان به منظور كمك به  8500يك المپ كمكي بر طبق استاندارد ملي ايران به شماره  1- 2-5- 8

  .درون چراغ جلو داراي نور پايين به كار برد در خميدهايجاد نور 

 را مي توان با هدف ايجاد تشعشع 8500يك المپ كمكي بر طبق استاندارد ملي ايران به شماره  2- 2-5- 8

اين المپ بايد فقط در زمان به كارگيري المپ تخليه  ،نور پايين به كار بردمادون قرمز در چراغ جلو داراي 

                                                
  .به اندازه كافي پهن باشد VVدرجه طرفين خط  5پرده آزمون بايد به منظور بررسي خط قطع در دامنه حداقل  -1

گفتني است تنظيم در جهت . مجدد عمودي در جهت باال و پايين نيستحد نيم درجه تنظيم مجدد به سمت راست يا چپ به مفهوم عدم تنظيم  -2

براي چراغ هاي جلويي كه فقط نور پايين آنها الزامات اين  3-8هر چند الزامات مقرر در بند . نيز محدود شده است 3- 8باال و پايين بواسطه الزامات بند 

  .استاندارد را برآورده مي نمايد، قابل اعمال نمي باشد



 

. گازي فعال شود و در صورت از كار افتادن المپ تخليه گازي اين المپ بايد به صورت خودكار خاموش شود

  .باشد 4-5-2-8در بند  بايد همان ولتاژ مطرحكمكي ولتاژ آزمون براي اندازه گيري با المپ 

برآورده كردن الزامات نور پايين ادامه  به جلو بايد، چراغ نقص در المپ كمكيدر صورت بروز  3- 2-5- 8

   .دهد

  .ولتاژ اعمالي به ترمينال هاي باالست ها به شرح زير است 4- 2-5- 8

  ولت  5/13 ±1/0ولتي،  12ـ براي سيستمهاي 

  .تعيين شده است "چ"يوست ـ در غير اين صورت، آنچنان كه در پ

يا (ز ده دقيقه بعد از جرقه زني، روشنايي حاصله بر روي پرده اول يا دوم اپس از گذشت بيش  2-6- 8

  .برآورده نمايد صفحه بعدبايد الزامات جدول  )براي ترافيك چپ VVبازتاب حول و حوش خط 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

  )لوكس(روشنايي  كد مشخصه  نقاط يا نواحي
  فقيفواصل ا

  )سانتي متر(

  فواصل عمودي

  )سانتي متر(

  
بر روي و باالي خطوط 

H/H2      ياH/H3/H4  
     1حداكثر 

1  HV  0  0  1حداكثر  

2  B50L  5/0حداكثر  L150 U25 

3  50R  20حداقل  R50 D25 

4  50L  20حداكثر  L150 D 5/37  

5  25L1  30حداكثر  L150 D75 

6  50V  0  12حداقل D 5/37  

7  50R  20حداقل  R75 D 5/37  

8  25L2  4حداقل  L396 D75 

9  25R1  4حداقل  R396 D75 

10  25L3  2حداقل  L670 D75 

11  25R2  2حداقل  R670 D75 

12  15L  1حداقل  L910 D125 

13  15R  1حداقل  R910 D125 

14    *  L350 D175 

15    *  0 D175 

16    *  R350 D175 

17    *  L175 U 5/87  

18    *  0 U 5/87  

19    *  R175 U 5/87  

 L350 0  1/0حداقل     20

 L175 0  2/0حداقل    21

A  تاB  ناحيهI  6حداقل  L225 تا R225 D 5/37  

C  تاD  ناحيهII  6حداكثر  R140 تا R396 U45 

E  تاF  ناحيهIII 20حداكثر   و پايين آن  L417 تا R375 D 5/187  

  E max R  سمت راست خط   70حداكثرVV  75بااليD 

  E max L سمت چپ خط   50اكثر حدVV   

  بايد به ترتيب زير باشد 19تا  14مقادير روشنايي در نقاط  *

  لوكس 3/0بيشتر يا مساوي  16و  15،  14جمع مقادير روشنايي مربوط به نقاط  -

  لوكس 6/0بيشتر يا مساوي  19و  18،  17جمع مقادير روشنايي مربوط به نقاط  -

  



 

  :به ترتيب عبارتند از Dو   L , R , Uحروف  صفحه قبلدر جدول   

L:  نقطه يا ناحيه اي كه در سمت چپ خطVV  استقرار گرفته .  

R:  نقطه يا ناحيه اي كه در سمت راست خطVV  استقرار گرفته .  

U  : نقطه يا ناحيه اي كه در باالي خطHH  استقرار گرفته .  

D:  نقطه يا ناحيه اي كه در پايين خطHH  استقرار گرفته .  

       يا /و خميدهبايد در مورد چراغ هاي جلو طراحي شده براي تامين نور  6-2-8الزامات بند  2-7- 8

راستاي تنظيم  .ودمي باشند نيز به كار برده ش 2- 5-2-8مورد نظر در بند اوي المپ كمكي حغ هايي كه اچر

درجه به طور  2/0نور بيش از را ميتوان مشروط بر آنكه محور  خميدهجلو طراحي شده براي تامين نور چراغ 

  . تغيير داد  عمودي در جهت باال و پايين جا به جا نگردد،

  :به واسطه زير خميدهاگر نور  2-7-1- 8

حاصل مي شود، اندازه گيري  يا حركت افقي خم زانويي شكل خط قطع چرخش نور پايين 2-7-1-1- 8

       براي مثال به وسيله(م مجدد گرديد ايد پس از آن كه مجموعه كامل چراغ جلو به طور افقي تنظيب

  .، انجام پذيرد)گونيومتر

 يك يا چند جزء نوري از چراغ جلو بدون حركت افقي خم زانويي شكل خط قطع جابجايي 2-7-1-2- 8

  .انجام پذيرد ،اندازه گيري ها بايد با قرار گرفتن اين اجزاء در دورترين موقعيت عملكرديشان  ،حاصل مي شود

 ،حاصل مي شود خم زانويي شكل خط قطعبوسيله يك المپ كمكي بدون حركت افقي  2-7-1-3- 8

    .اندازه گيري ها بايد با فعال بودن اين المپ، انجام پذيرد 

  الزامات مربوط به نور باال 3- 8

اصله ، اندازه گيري هاي روشنايي ح در مورد چراغ هاي جلويي كه براي تامين نور باال و پايين طراحي شده اند

انجام شود  در  6-2- 8بر روي پرده اندازه گيري بوسيله نور باال بايد با همان تنظيم چراغ جلو بر طبق بند 

د كه مساحت نبايد به گونه اي تنظيم شو هامورد چراغ هاي جلوي كه فقط نور باال را تامين مي كنند، آن

ن چراغ جلويي الزم است فقط چني .متمركز گردد  VVو HHخطوط تالقي روشنايي حداكثر بر نقطه 

تغذيه مي شود برآورده  1- 5-2- 8را هنگامي كه با ولتاژ بيان شده در بند  3-8الزامات مطرح شده در بند 

  .نمايد



 

در فهرست  ياممكن است براي تامين نور باال از چندين المپ استفاده شود لذا اين المپ ها بايد  3-2- 8

در اين صورت المپ هاي رشته اي بايد در شار نوري مرجع خودشان ( 8500استاندارد ملي ايران به شماره 

   .ECER99باشند يا در فهرست المپ هاي استاندارد  )به كار گرفته شوند

  :روشنايي حاصله بر روي پرده آزمون توسط نور باال بايد الزامات زير را برآورده نمايد 3-3- 8

بايد در داخل محدوده ايزولوكسي كه ) VVو HHحاصل از تالقي خطوط ( HVنقطه تالقي  1- 3-3- 8

در نظر  Emaxتحت عنوان اين حداكثر روشنايي در اينجا  .قرار گيرد  درصد حداكثر روشنايي را دارد، 80

  .لوكس باشد 180تا  70گرفته شده و مقدار آن بايد بين 

  . بايد بوسيله رابطه زير تعيين شود 7-2-2- 6عالمت مرجع مطرح در بند  2- 3-3- 8

Emax 208/0  =عالمت مرجع  

  . بايد گرد شود 5/37 -30-5/27 -25 -20 -5/17 براي رسيدن به مقادير مقدار حاصل از رابطه فوق

نقطه تا فاصله  آنو در راستاي افق هنگامي كه با شروع از  HVروشنايي در طرفين نقطه  3- 3-3- 8

  .لوكس باشد 10متري نبايد كمتر از  25/2لوكس و تا فاصله  40شويم نبايد كمتر از مي متري دور  125/1

به آن اشاره شده است بايد  3- 2-3-8تا  6- 2-8مقادير روشنايي حاصله بر روي پرده كه در بندهاي  4- 8

 متر است، ميلي 65مربعي به ضلع ت مفيد محاط در داخل حسامكه داراي ) فتوسل(توسط گيرنده نوري 

  .اندازه گيري شود 

  رفلكتورهاي جابه جا شونده الزامات مربوط به  5- 8

چراغ جلو بايد   ،4-1- 4موقعيت هاي مطرح شده در بند  امبا توجه به چراغ نصب شده بر طبق تم 5-1- 8

  . يا هر دو را برآورده نمايد 3-6يا  2- 6حسب مورد الزامات بندهاي 

يا دو  4-1-4در بند  بيان شدهبه باال با توجه به زاويه رو پس از آنكه رفلكتور به طور عمودي و  5-2- 8

آزمون هاي تكميلي  ،شد با استفاده از وسيله تنظيم كننده چراغ كج )هر كدام كه كوچكتر باشد(درجه 

كه  ،صورت مي پذيرد آنگاه بوسيله گونيومتر با پايين آوردن راستاي چراغ جلو آن را دوبار تنظيم مي كنيم

  . ورده شوددر اين صورت مشخصات نور سنجي در نقاط زير بايد برآ

  ) R 75 )L 75و  HVدر نقاط : ـ نور پايين  

  Emaxبر حسب درصدي از   HVو  Emaxدر نقاط : ـ نور باال 



 

        نزديكترين موقعيت به اندازه  ،وسيله تنظيم كننده چراغ امكان جابه جايي پيوسته را نداشته باشد اگر

  .درجه انتخاب مي شود 2

       تعيين شده برگردانده 2-2-8گونه كه در بند  دار نامي خودش آنيهبه موقعيت زاورفلكتور  5-3- 8

آنگاه رفلكتور به  ،مي شود داده مي شود و همچنين گونيومتر به موقعيت تنظيم اوليه خودش برگشت

) هر كدام كه كوچكتر باشد(يا دو درجه  4-1- 4در بند  بيان شدهطورعمودي و روبه پايين با توجه به زاويه 

سپس به وسيله گونيومتر با باال بردن راستاي چراغ  ،ستفاده از وسيله تنظيم كننده چراغ جلو كج مي شودبا ا

بيان شده بايد  2-5- 8، آنچنانكه در بند  جلو دوباره آن را تنظيم مي كنيم، كه در اين صورت نقاط مربوط

  .مورد ارزيابي قرارگيرد

  بخشي يا عدم آرامش / برآورد عدم مطلوبيت و  9

  .1عدم مطلوبيت و يا عدم آرامش بخشي حاصل از نور پايين چراغ جلو بايد تخمين زده شود 

  الزامات اجرايي مربوط به اصالح نوع چراغ جلو و تمديد تائيديه  10

بايد به مرجع اجرايي كه نوع چراغ جلو ) شامل باالست ( اعمال هر گونه اصالح بر روي نوع چراغ جلو  1- 10

  :آنگاه مرجع در پاسخ مي تواند . ست اعالم گرددرا تائيد كرده ا

در نظر بگيرد كه اصالحات انجام شده تغيير و اثر نامطلوب محسوسي ايجاد ننموده و در هر صورت  1- 1- 10

  يا  ،چراغ جلو همچنان منطبق باالزامات مي باشد

  . ر بنمايداز واحد خدمات فني درخواست ارائه يك گزارش مبتني بر انجام آزمون ديگ 2- 1- 10

به ذينفعان  5- 1-6بايد با توجه به رويه مشخص شده در بند گرفته تائيد يا عدم تائيد تغييرات صورت  2- 10

  . اعالم شود

مرجع ذيصالح كه تائيد را تمديد مي كند بايد يك سري اعداد به هر يك از فرم هاي صادر شده براي  3- 10

  به عنوان مثال با استفاده از فرم مكاتباتي پيوست ( ي نين تمديدي اختصاص دهد و آن را به نحو مقتضچ

  .به اطالع ذينفعان برساند)  "الف"

  

  

                                                
  .ين الزام موضوع توصيه براي اجراي بهتر خواهد بودا -1



 

  الزامات اجرايي مربوط به تطابق توليد  11

چراغ هاي جلو تائيد شده تحت شرايط استاندارد بايد به گونه اي ساخته شوند كه با برآورده ساختن  1- 11

  .تائيد شده منطبق باشندبا نوع  ،8 الزامات تعيين شده در بند

برآورده مي شود بايد كنترل ها ي مناسبي در مرحله  1- 11به منظور صحه گذاري آنكه الزامات بند  2- 11

  . توليد انجام پذيرد

  :دارنده تائيد به ويژه بايد  3- 11

  .براي كنترل موثر كيفيت توليد را تضمين نمايد يوجود رويه هاي 3-1- 11

رل مورد نياز براي بررسي كردن وضعيت تطابق هر نوع تاييد شده دسترسي داشته به تجهيزات كنت 3-2- 11

  . باشد

تضمين نمايد كه داده هاي مربوط به نتايج آزمون ثبت مي شوند و اسناد و مدارك مربوط به آن  3-3- 11

  . مطابق با دوره زماني كه توسط مرجع ذيصالح تعيين مي گردد، در دسترس باقي مي ماند

تضمين نمايد كه نتايج هر نوع آزمون را به منظور صحه گذاري و حصول اطمينان از ثبات و  3-4- 11

  . پايداري ويژگي هاي توليد، براي پيش بيني كردن نوسان توليد صنعتي تحليل مي كند

   .براي هر نوع توليد انجام مي شود "ح"آزمون هاي بيان شده در پيوست  ،تضمين نمايد كه حداقل 3-5- 11

هر مجموعه اي از نمونه ها  در تضمين نمايد با توجه به نوع آزمون مورد نظر، در صورتي كه 3-6- 11

شواهدي از عدم انطباق مشاهده گرديد، نسبت به نمونه برداري و آزمون مجدد اقدام خواهد شد و لذا تمامي 

  . گام هاي مورد نياز جهت برقراري دوباره تطابق توليد بايد برداشته شود

رجع ذيصالح صادر كننده تائيد مي تواند در هر زمان نسبت به صحه گذاري روش هاي كنترل تطابق م 4- 11

  . به كار برده شده براي هر بخش از توليد اقدام نمايد

آزمون و سوابق بررسي توليد بايد جهت رويت بازرس  سوابق مربوط به نتايجدر هر بازرسي، مجموعه  1- 4- 11

  .آماده و در اختيار باشد

. بازرس مي تواند به طور تصادفي نمونه هايي را جهت آزمون در آزمايشگاه سازنده انتخاب نمايد 2- 4- 11

  . حداقل تعداد نمونه ها را مي توان با در نظر گرفتن نتايج بررسي هاي مربوط به سازنده تعيين نمود



 

  ذاري اعتبار صحه گ 2-4-11هنگامي كه سطح كيفيت، رضايت بخش نباشد يا مطابق بند  3- 4- 11

آزمون هاي  كه آزمون ها ضرورت يابد، آنگاه بازرس بايد نمونه هايي را جهت ارسال به واحد خدمات فني

  . انجام داده است، انتخاب نمايد "خ"تائيد نوع را مطابق با معيارهاي پيوست 

را انجام دهد اين مرجع ذيصالح مي تواند هر آزموني كه در اين استاندارد به آن اشاره شده است  4- 4- 11

بدون آنكه ( بر روي نمونه هايي كه به صورت تصادفي انتخاب مي شوند  "خ"آزمونها مطابق معيار پيوست 

  . انجام خواهد شد) گردند  ات سازنده در خصوص تحويل به موقعموجب عدم تحقق تعهد

به هر جهت اين . يدمرجع ذيصالح بايد براي تحقق تكرار بازرسي هر دو سال يكبار تالش نما 5- 4- 11

موضوع به تشخيص مرجع ذيصالح و اعتمادش به ترتيبات موجود براي حصول اطمينان از وجود كنترل موثر 

تطابق توليد بستگي خواهد داشت، در مواردي كه نتايج منفي ثبت شود، مرجع ذيصالح بايد اطمينان حاصل 

  . شودمي اره تطابق توليد برداشته نمايد كه در اسرع وقت تمام گام هاي الزم جهت برقراري دوب

  . به چراغ هاي جلو داراي عيوب ظاهري توجه نشود 5- 11

  . به عالمت مرجع توجه نشود 6- 11

  .توجه نشود 6- 2-8مربوط به بند  21تا  14به نقاط اندازه گيري، رديف هاي  7- 11

  جرايم عدم تطابق توليد   12

د يا اگر چراغ جلويي كه داراي عالمت تائيد است با نوع تاييد اگر الزامات اين استاندارد برآورده نشو 1- 12

اي كه با توجه به اين استاندارد براي يك نوع چراغ صادر شده منطبق نباشد در آن صورت مي توان تائيديه

  . شده است را باطل نمود

عنوان مثال با  به( اگر تائيديه اي كه قبالً صادر گرديده باطل شود، بايد موضوع به نحو مقتضي  2- 12

  .به اطالع ذينفعان برسد )"الف"استفاده از فرم مكاتباتي پيوست 

   توقف كامل توليد  13

اگر دارنده تائيديه، توليد يك نوع چراغ جلو كه قبالً مطابق با اين استاندارد تائيد شده است را به طور كامل 

ايد و مرجع فوق نيز بايد مراتب را به نحو متوقف كند، بايد اين موضوع را به مرجع صدور تائيديه اعالم نم

  . به ذينفعان اعالم نمايد) "الف"به عنوان مثال با استفاده از فرم مكاتباتي پيوست ( مقتضي 



 

  پيوست الف

  )اطالعاتي(

  1فرم مكاتباتي 

  :صادر شده توسط 

  

  :وضعيت تائيديه 

  صدور تائيديه

  تمديد تائيديه 

  تائيديه قتعلي

  ابطال تائيديه

  ف كامل توليدتوق

  براي يك چراغ جلو يا يك سيستم پخش نور مطابق با استاندارد ملي ايران به شماره 

  :شماره تمديد             :شماره تائيديه 

  :نام تجاري چراغ جلو يا سيستم پخش نور يا عالمت - 1

  :نام سازنده نوع چراغ جلو يا سيستم پخش نور - 2

  :نام و آدرس سازنده - 3

  ):در صورت وجود ( اينده سازنده نام و آدرس نم - 4

  :ارائه شده براي تائيد بر اساس - 5

  :واحد خدمات فني مسئول انجام آزمون ها - 6

  :تاريخ گزارش آزمون - 7

  :شماره گزارش آزمون - 8

  

  

  

                                                
 ) ميلي متر A4 )297×210 :حداكثر اندازه كاغذ  -1



 

  :شرح مختصر - 9

  :1تاييدسيستم پخش نور ارائه شده براي / انواع چراغ جلو  9-1

    يا ديگر چراغ هاي جلو ادغام شده به طور / با المپ نور باال و /تواند نمي/ المپ نور پايين مي تواند  9-2

  .زمان روشن شود هم

  :ولتاژ اسمي وسيله عبارت است از 9-3

  2هاي المپ  يا گروه هگرو 9-4

   )ها(از باالست  )هاي(جداگانه يا بخش  )هاي(نام تجاري و شماره شناسايي باالست  9-5

  .نمي باشد/ يك المپ گازي متداول مي باشد  سيستم پخش نور مجهز به 9-6

  )در صورت وجود( توضيحات تكميلي  9-7

   موقعيت عالمت تاييد - 10

   دليل هاي تمديد تائيديه - 11

    .ابطال مي گردد/ تمديد / تعليق / تائيديه صادر  - 12

  :مكان - 13

  :تاريخ - 14

  :امضاء - 15

ده تائيديه تحويل گرديده ودر صورت نياز مي توان به فهرست اسنادي كه به سرويس اجرايي صادر كنن -16

  . آن دست يافت به اين فرم مكاتباتي ضميمه شده است

                                                
  :عالمت گذاري مناسب را با توجه به موارد زير نشان دهيد  -1

  
ماره بهري كه به وسيله تائيد نشده اند ، ش ECE-R99كه تحت استاندارد  تعويض ناپذيري  (DLS)در صورت استفاده از المپ تخليه گازي  -2

  . بايد نشان داده شود  ،سازنده مولد نور به مولد نور اختصاص مي يابد



 

  پيوست ب

  )اطالعاتي(

  مثال هايي در مورد ترتيبات عالمت هاي تائيد

  

  
  1- بشكل         

  

استاندارد مرجع اين ( چراغ جلو داراي عالمت گذاري تائيد فوق چراغ جلويي است كه الزامات اين استاندارد 

در كشور  2439را با توجه به نور پايين فقط براي ترافيك راست برآورده نموده و تحت شماره ) استاندارد 

  . تائيد شده است )(E4هلند 

  . كندال مي باشد 101250و  86250مبين آن است كه حداكثر شدت روشنايي نور باال بين  (30)نماد 

. يا در چپ و راست آن قرار گيرد (E)ان هاي تكميلي بايد در نزديكي دايره و در باال يا پايين حرف شماره تائيد و نش: يادآوري

  .قرار گيرد Eارقام مربوط به شماره تائيد با هم راستا و هم جهت حرف 

به منظور جلوگيري از ايجاد هر گونه در آميختگي با ديگر عالئم بايد از استفاده نمودن اعداد رومي جهت 

  . اد تائيد اجتناب نموداعد

  



 

  

     

  2-شكل ب                                                         1- 3-شكل ب             

استاندارد مرجع اين (چراغ جلو داراي عالمت گذاري تائيد فوق، چراغ جلويي است كه الزامات اين استاندارد 

وپايين برآورده نموده است و بگونه اي طراحي شده كه با توجه به  را در ارتباط با هر دو نور باال )استاندارد

  . شرايط زير قابل استفاده باشد

  فقط براي ترافيك چپ  2- بـ شكل 

  ) از طريق تنظيم چراغ يا المپ بر روي خودرو(سمت ترافيكي  براي هر دو 1-3-بشكل  -

  

  2-3-بشكل 

  

  4- شكل ب                                                                5-شكل ب           



 

چراغ جلو داراي عالمت گذاري تائيد فوق چراغ جلو با عدسي غير قابل تعويض پالستيكي است كه الزامات 

را به همراه المپ تخليه گازي فقط براي نور پايين برآورده ) استاندارد مرجع اين استاندارد ( اين استاندارد

  . اي طراحي شده است باتوجه به شرايط زير قابل استفاده مي باشدنموده و به گونه 

  سمت ترافيكيدو براي هر :  4- ب شكل شماره

  فقط براي ترافيك راست:  5- بشكل شماره 

  

  6-شكل ب

استاندارد مرجع اين ( چراغ جلو داراي عالمت گذاري تائيد فوق، چراغ جلويي است كه الزامات اين استاندارد 

را به همراه المپ تخليه گازي مربوط به نور باال برآورده نموده و به صورت تركيبي يا گروهي يا  )استاندارد 

  . گيرد ادغام شده با چراغ مه شكن جلو مورد استفاده قرار مي

  

  1- 7-شكل ب                                      2 - 7-شكل ب               

استاندارد مرجع اين (وق، چراغ جلويي است كه الزامات اين استاندارد چراغ جلو داراي عالمت گذاري تائيد ف

  :را با شرايط زير برآورده مي نمايد  )استاندارد

  به همراه المپ تخليه گازي فقط براي نور پايين و فقط ترافيك چپ  1- 7-بـ شكل شماره 



 

كه چراغ مه شكن جلو نمي شد با اين تفاوت  فتهگ 6-بمانند آنچه در شكل شماره  2-7- بشكل شماره  -

  . زمان با نور باال روشن شود تواند هم

  

  8- شكل ب                                          9-شكل ب                               

است كه داراي عدسي غير قابل  ييمربوط به مشخصه شناسايي نور پايين چراغ جلوفوق  عالمت گذاري

را براي شرايط  استفاده زير ) استاندارد مرجع اين استاندارد(الزامات اين استاندارد  و تعويض پالستيكي بوده

   :برآورده مي سازد

، به ترتيبي كه نور پايين R8به صورت گروهي يا تركيبي يا ادغام شده با نور باال هالوژن : 8- بـ شكل شماره 

  . نور باال هالوژن روشن شودزمان با  آن براي فقط ترافيك راست طراحي شده نمي تواند هم

براي هر دو سمت ترافيكي مشروط بر آنكه نور پايين با ديگر چراغ هاي ادغام شده به : 9- بـ شكل شماره 

  . زمان روشن نشود طور هم

  

  10-شكل ب

عالمت گذاري تائيد فوق مربوط به سيستم پخش نوري است كه از المپ تخليه گازي استفاده مي كند و 

را با توجه به هر دو نور باال وپايين و هر دو سمت ) استاندارد مرجع اين استاندارد(استاندارد  الزامات اين

   .ترافيكي برآورده مي سازد



 

در زير مثال هايي ممكن عالمت گذاري اختصاري مربوط به چراغ هاي گروهي، تركيبي يا ادغام شده نصب 

  . در جلو خودرو ارائه گرديده است

  

  11-بشكل 

وسايل عالمت دهنده نوري را به طور اختصار بيان مي دارد آنها  كليخطوط عمودي و افقي ترتيب قرار گيري و شكل : ييادآور

  . بخشي از عالمت تائيد نمي باشند

  :دنچهار مثال فوق مربوط به وسايل نوري داراي عالمت تائيد به شرح زير مي باش

  .تائيد شده است  ECE R7ستانداردـ يك چراغ موقعيت جلو كه مطابق با اصالحيه اول ا

ـ يك چراغ جلو كه نور پايين تخليه گازي آن براي ترافيك راست وچپ طراحي شده ونور باال تخليه گازي 

بود ) نشان داده شده  30با توجه به شماره ( كندال  101250و  86250حداكثر واقع در بين  دتآن داراي ش



 

تائيد شده  (ECE-R98)مطابق با مرجع اين استاندارد  كي،و يا داشتن عدسي غير قابل تعويض پالستي

   .است

ـ يك چراغ مه شكن جلو كه با داشتن عدسي غير قابل تعويض پالستيكي مطابق با اصالحيه دوم استاندارد 

ECE- R19 تائيد شده است .  

 .تائيد شده  است ECE –R6كه مطابق با اصالحيه استاندارد  1aـ يك چراغ راهنما از گروه 

  

  12-شكل ب

  مثال هايي از چراغ گروهي يا ادغام شده با چراغ جلو را به شرح زير به نمايش مي گذارد  12- بشكل شماره 

مثال فوق مربوط به عالمت گذاري يك عدسي پالستيكي است كه جهت استفاده در انواع مختلف چراغ جلو 

   :كهدر نظر گرفته شده است، بدين معني 

جلو باشد كه نور پايين آن جهت هر دو سمت ترافيك طراحي شده و همچنين نور يك چراغ مربوط به ـ 

نشان  20با توجه به شماره ( الكند 67500و  52500باالي آن داراي حداكثر شدت روشنايي واقع در بين 

 تائيد (E4)منطبق بوده و در كشور هلند   ECE-R8و با الزامات اصالحيه چهارم استانداردباشد ) داده شده

ادغام شده  ECE-R7بق اصالحيه اول استاندارد تاييد شده بر ط يك چراغ موقعيت جلوبا شده است و 

  ، يا است

چراغ جلو باشد كه داراي نور پايين تخليه گازي و همچنين نور باالي تخليه گازي با حداكثر يك ـ مربوط به 

كه براي هر  )نشان داده شده 30با توجه به شماره (كندال  101250و  86250شدت روشنايي واقع در بين 

تائيد  (E4)در كشور هلند  (ECE-R98)دو سمت ترافيكي طراحي شده و مطابق مرجع اين استاندارد 

  شده و همچنين با چراغ موقعيت ذكر شده در باال ادغام شده است يا حتي 

  .يد شده انديرادي تاـ مربوط به هر دو چراغ ذكر شده فوق باشد كه به صورت چراغ انف

  : 13-شكل بدر اين صورت فقط بدنه اصلي چراغ جلو بايد داراي شماره تائيد معتبر باشد مثل موارد 



 

  

  13-شكل ب

  

  14-بشكل 

مربوط به عالمت گذاري يك عدسي پالستيكي مورد استفاده در مجموعه داراي دو ) 14-بشكل (مثال فوق 

  :مورد تائيد قرار گرفته است، دو چراغ جلو عبارتند از  81151چراغ است كه در كشور هلند با شماره 

يك چراغ جلو كه منتشر كننده نور پايين هالوژني طراحي شده براي هر دو سمت ترافيكي و همچنين نور 

را برآورده نموده  ECE-R8كندال بوده و الزامات استاندارد  (Y)و  (X)باال هالوژني با حداكثر روشنايي بين 

و  (W)يك چراغ جلو ديگر منتشر كننده نور باال تخليه گازي با حداكثر شدت روشنايي واقع دربين است، و 

(Z)  كندال كه الزامات مرجع اين استاندارد(ECE-R98)  را برآورده نموده و مقادير مربوط به حداكثر شدت

نشان داده شده  30ه شماره با توجه ب( كندال  101250و  86250روشنايي اثر گذار نور باال از هر نوع بين 

  . داردقرار 



 

  پيوست پ

  )اطالعاتي(

  پرده اندازه گيري

  )ابعاد بر حسب ميلي متر(

  

  پرده اندازه گيري اول -1-پشكل 

  .متري قرار مي گيرد بر حسب سانتي متر است 25ابعاد بر روي پرده عمودي تخت كه در فاصله 



 

و عمودي گذرا از ميان محور مرجع نور پايين مربوط به محل تالقي صفحات افقي  VVو  HHخطوط  

  .با اين پرده ميباشد )آنچنان كه متقاضي اعالم كرده است(

پرده فوق چگونگي نور پايين مربوط به ترافيك راست را توصيف مي كند پرده مربوط به ترافيك چپ نور 

  خواهد بود   VVپايين، عبارت از در آينه قرار گرفتن شكل فوق حول محور 

  .درجه مي باشد HVH2-HH ، 15يه زاو

  

  پرده اندازه گيري دوم -2-شكل پ

  .متري قرار مي گيرد، بر حسب سانتي متر است 25ابعاد بر روي پرده عمودي تخت كه در فاصله 



 

      مربوط به محل تالقي صفحات افقي و عمودي گذرا از ميان محور مرجع نور پايين VVو  HHخطوط  

  . با اين پرده مي باشد )الم كرده استآنچنان كه متقاضي اع(

پرده مربوط به ترافيك چپ نور  .كندپرده فوق چگونگي نورپايين مربوط به ترافيك راست را توصيف مي

  .خواهد بود VVپايين عبارت از در آينه قرار گرفتن شكل فوق حول محور 

  . درجه مي باشدHH-HVH2 ،15زاويه 

  

  

  ي مقادير روشنايينقاط اندازه گيري برا ٣–شكل پ 



 

  

  پيوست ت

  )الزامي(

  نوري چراغ هاي جلو در هنگام كار  عملكرد آزمون هاي مربوط به تثبيت

  آزمون هاي روي چراغ جلو كامل

  

  

 و R 50و  HVبراي نور باال و نقاط  Emaxوقتي مقادير نور سنجي بر طبق اين استاندارد، در نقطه 

 L 50 B يا (نور پايين برايHV  ،L50  وR50B  چراغ هاي جلويي كه جهت ترافيك چپ طراحي براي

اندازه گيري شده باشد، آنگاه به منظور تثبيت عملكرد نوري در حين كار، يك نمونه چراغ جلو ) شده اند

چراغ جلو كامل بايد القاء كننده مفهوم خود چراغ جلو كامل شامل باالست . كامل بايد تحت آزمون قرار گيرد

   .باشد ،آنها را احاطه كرده اند چراغ هاي ديگري كه بر اتالف حرارتي موثرند كه از بدنه و قسمت هايي )ها(

  آزمون تثبيت عملكرد نور سنجي 1- ت

درجه سلسيوس بر روي  23± 5آزمون بايد در يك محيط خشك و بدون كوران هوا و در دماي محيطي 

نصب شده است،  پايهخودرو بر روي يك چراغ جلو كاملي كه با توجه به وضعيت صحيح قرار گيري آن در 

  . انجام گيرد

  آزمون چراغ جلو تميز 1- 1- ت

مطابق با  و بيان شده، كار كرده 1-1- 1-گونه كه در بند ت ساعت همان 12چراغ جلو بايد براي مدت 

  .كنترل گردد 2-1-1- توضيحات بند ت

  رويه آزمون 1- 1- 1- ت

  :شده كار كند به گونه اي كه چراغ جلو بايد براي يك دوره بر طبق زمان مشخص

  

  

  

  



 

   1-1- 1- 1- ت

بررسي مي شود، المپ مرتبط با آن بايد براي  )نور پايين يا باال(در موردي كه فقط يك كاركرد نوري  -الف 

  .1زمان توصيف شده روشن شود

اراي مه م شده دادر مورد چراغ هاي ادغام شده داراي نور پايين و نور باال يا در مورد چراغ هاي ادغ -ب 

  : شكن جلو و نور باال

مورد استفاده قرار مي گيرد، آنگاه  2اگر متقاضي اعالم نمايد كه چراغ جلو همواره با يك المپ روشن - 1

آزمون بايد مطابق اين شرط به گونه اي انجام شود كه هركاركرد نوري مشخص شده براي نيمي از زمان 

  . فعال باشد 1- 1-تعيين شده در بند ت

  :چراغ جلو بايد تا رسيدن به زمان تعيين شده، تحت شرايط چرخه ذيل قرار گيرد 2 و 1اير موارددر س - 2

  دقيقه روشن باشد  15ـ نور پايين 

  . دقيقه روشن باشند 5ـ همه كاركردها 

در مورد كاركردهاي نوري گروهي، تمامي كاركردهاي انفرادي بايد به طور همزمان براي زمان تعيين  -  پ

، همچنين با در نظر گرفتن استفاده كاركرد نوري ادغام شده )الف( ط به كاركردهاي نوري انفرادي شده مربو

  . دنبر طبق مشخصات سازنده، روشن شو) ب(

طراحي شده باشد، آنگاه اين  خميدهبراي تامين نور  كمكيدر صورتي كه نور پايين به همراه  المپ  -ت 

  دقيقه خاموش باشد  9هايي فعال است براي مدت يك دقيقه روشن و المپ  بايد هنگامي كه نور پايين به تن

  ) مراجعه شود 3-به بند ت(

   ولتاژ آزمون 2-1- 1- 1- ت

ولت يا به طريق ديگري كه در درخواست  5/13 ± 1/0ولتي،  12ولتاژ آزمون براي باالست در سيستم شبكه 

المپ هاي رشته اي به صورت ادغام شده  ،مربوط به تائيد مشخص شده است، خواهد بود، چنانچه در مدار

فراهم براي اين المپ مي تواند مورد استفاده قرار مي گيرد آنگاه ولتاژي كه امكان ايجاد شار نوري مرجع را 

   .مورد استفاده قرار گيردكند بايد 

                                                
بايد در وقتي كه چراغ جلو مورد آزمون، به صورت گروهي و ياادغام شده باچراغ هاي عالمت دهنده مورد استفاده قرار مي گيرد ، چراغ عالمت دهنده  -1

غ راهنما بايد اين چراغ ها در حالت چشمك زن باشند به گونه اي كه زمان روشن و خاموش شدن آنها تقريباً برابر در مورد چرا. طول آزمون روشن باشد

  .باشد 

مورد استفاده قرار مي گيرد ، ممكن است دويا تعداد بيشتري النپ به طور همزمان روشن ) پليسي ( هنگامي كه چراغ جلو به صورت چشمك زن  -2

  . د به عنوان همزمان روشن بودن المپ ها در استفاده عادي قلمداد شود باشد اين موضوع نباي



 

   نتايج آزمون 2- 1- 1- ت

  بازرسي چشمي 1- 2- 1- 1- ت

  عدسي هاي چراغ جلو و عدسي هاي خارجي ،يت شدهپس از رسيدن چراغ جلو به شرايط دماي محيطي تثب

پس بايد آن را به طور چشمي مورد بازرسي س. بايد با يك پارچه نخي مرطوب تميز گردد) در صورت وجود ( 

قرار دادكه نبايد هيچ گونه عيب چشم گيري در خصوص اعوجاج، تغيير شكل، ترك خوردگي يا تغيير در 

  . مشاهده شود) در صورت وجود ( هاي خارجي رنگ عدسي هاي چراغ جلو يا عدسي 

  آزمون نور سنجي  2- 2- 1- 1- ت

به منظور تعيين انطباق با الزامات اين استاندارد، مقادير نوري بايد در نقاط زير سنجش شده و صحه گذاري 

  . شود

  :براي نور پايين -

  .براي چراغ هاي جلو طراحي شده براي ترافيك راست HVـ L50Bـ  R50نقاط 

   .براي چراغ هاي جلو طراحي شده براي ترافيك چپ HVـ R50Bـ  R50اط نق

   Emaxنقطه : ـ براي نور باال

تغيير موقعيت خط قطع كه در ( عالوه بر اين، براي بررسي هر گونه خرابي حاصل از گرما در پايه چراغ جلو 

تالف ما بين ويژگي هاي نور اخ. مي توان تنظيم ديگري را انجام داد) به آن پرداخته شده است  2-بند ت

 مشروط بر آن) با احتساب رواداري هاي رويه نور سنجي ( سنجي و مقادير اندازه گيري شده قبل از آزمون 

  . درصد باشد، مجاز خواهد بود 10كه در حد 

  آزمون چراغ جلو كثيف 2- 1- ت

به  1- 2-1- سازي طبق بند ت، چراغ جلو بايد پس از آماده 1-1-بعد از انجام آزمون تعيين شده در بند ت

  . كنترل گردد 2-1-1- قرار گرفته و آنگاه مطابق بند ت 1- 1-1- مدت يك ساعت تحت شرايط ت

  آماده سازي چراغ جلو 1- 2- 1- ت

  مخلوط آزمون 1- 1- 2- 1- ت

  چراغ جلو با عدسي بيروني از جنس شيشه 1- 1- 1- 2- 1- ت

  :ند بر روي چراغ ايجاد آلودگي و لكه نمايد مخلوط مورد استفاده بايد تركيبي ازمواد زير باشد تا بتوا



 

ميكرون، يك قسمت وزني گرد  100ت وزني ماسه سيليسي با اندازه دانه بندي ذرات بين صفر تا منه قس

قسمت وزني  2/0ميكرون،  100بندي ذرات صفر تا  با اندازه دانه) ترجيحا چوب درخت ممرز(كربن گياهي 

NaCMC
   .mS/mيا مساوي يك، بر حسبكمتر ا هدايت الكتريكي و ميزان مناسبي آب مقطر ب 1

  . روز از تركيب آن گذشته است، نبايد استفاده نمود 14از مخلوطي كه بيشتر از  :يادآوري

  چراغ جلو با عدسي بيروني از جنس پالستيك  2- 1- 1- 2- 1- ت

ت سمنه ق: د آلودگي ولكه نمايدمخلوط مورد استفاده بايد تركيبي از مواد زير باشد تا بتواند بر روي چراغ ايجا

   ميكرون، يك قسمت وزني گرد كربن گياهي 100وزني ماسه سيليسي با اندازه دانه بندي ذرات بين صفر تا 

  قسمت وزني 2/0 ،ميكرون 100با اندازه دانه بندي ذرات بين صفر تا ) زمرترجيحاً چوب درخت م(

NaCMC ، 13 بر حسب ( يك ي كمتر يا مساويوزني آب مقطر با هدايت الكتريك قسمتmS/m  و

  . 3قسمت وزني فعال كننده سطح 22±1همچنين 

  . روز از تركيب آن گذشته است، نبايد استفاده نمود 14از مخلوطي كه بيشتر از : يادآوري 

  چگونگي پراكنش مخلوط آزمون بر روي چراغ جلو 2- 1- 2- 1- ت

ح منتشر كننده نور چراغ جلو پخش شده و سپس مخلوط آزمون بايد به طور يكنواخت بر روي تمامي سط

درصد مقادير اندازه گيري شده  20تا  15اين رويه بايد تا كاهش مقدار روشنايي به ميزان . خشك شود

  . مربوط به هر يك از نقاط زير قسمت شرايطي كه در اين پيوست اشاره شده است ادامه يابد

  اغ داراي فقط نور باال نور باال و چر/ براي نور پايين  Emax هـ نقط

  راستطراحي شده براي ترافيك و براي چراغ داراي فقط نور پايين  V50 4و   R50ـ نقاط 

 V50و   L50نقاط  -
  طراحي شده براي ترافيك چپو براي چراغ داراي فقط نور پايين  4 

  تجهيزات اندازه گيري  3- 1- 2- 1- ت

آزمون هاي تائيد چراغ جلو مورد استفاده قرار گرفته  تجهيزات اندازه گيري بايد مشابه آنچه كه در طول

  .شودصحه گذاري نور سنجي استفاده  درالمپ تخليه گازي ارائه شده توسط متقاضي بايد از . است، باشد

  

                                                

1- NaCMC  يعني نمك سديم كربوكسي متيل سلولز كه معموالً به صورتCMC  بيان مي شود .NaCMC  مورد استفاده در مخلوط كثيف بايد

  . درجه سلسيوس باشد 20درصد در دماي  براي محلول دو (cp) 300تا 200و گرانروي  7/0تا  6/0 (DS)داراي درجه جانشيني 

  . رواداري كميت اعالم شده براي دستيابي به ميزان كدري پخش شده بر روي تمام سطح عدسي پالستيكي مي باشد  -2

3- Surface-actant 

   .ست، جاي داردمتري واقع ا 25كه بر روي پرده قرار گرفته در  VVو بر روي خط عمودي  HVميلي متري زير  375در  V50نقطه  -4



 

  آزمون مربوط به تغيير در موقعيت عمودي خط قطع تحت تاثير گرما 2- ت

خط قطع تحت تاثير گرما از يك مقدار معين، براي اين آزمون در بر دارنده صحه گذاري آن است كه انحراف 

  . چراغ نور پايين در حال كار، باالتر نرود

آزمون شده است بدون آنكه در محل نصب آزمون خود جابه جا شده يا در  1-چراغ جلويي كه بر طبق بند ت

  . قرار گيرد 1-2-آن تنظيم مجدد شود بايد تحت آزمون بيان شده در بند ت

  مربوط به چراغ هاي جلو داراي نور پايين  آزمون 1-2- ت

  . درجه سلسيوس انجام گيرد 23 ±5آزمون بايد در محيطي خشك و بدون كوران هوا و تحت شرايط دمايي 

با استفاده از يك ) بدون آنكه از محل نصب آزمون خود جابه جا شده يا در آن تنظيم مجدد شود ( چراغ جلو 

ساعت دوره كهنگي را طي  15توليد انبوه توليد شده و حداقل به مدت المپ تخليه گازي كه تحت شرايط 

به منظور انجام اين آزمون، ولتاژ بايد آنچنانكه كه (بايد براي كاركرد نور پايين به كار گرفته شود  ،كرده است

و خط  VVبين ( موقعيت خط قطع در بخش افقي خود . )، تنظيم شودهتعيين گرديد 2- 1-1- 1-در بند ت

بايد به ترتيب سه ) براي ترافيك چپ  R 50Bبراي ترافيك راست يا  L 50Bدي گذرا از ميان نقاط عمو

  .بعد از كاركرد، صحه گذاري شود) 60r(دقيقه  60و )3r(دقيقه 

اندازه گيري تغيير در موقعيت خط قطع آنچنان كه در باال اشاره شده بايد توسط هر روشي كه نتايج تكرار 

  . انجام پذيرد قبولي را ارائه مي دهد، پذير ودرستي قابل

  نتايج آزمون  2-2- ت

براي چراغ جلو ثبت شده بيشتر از يك  كه ∆ 60r  - 3r |  =rI|مطلق در صورتي كه مقدار قدر  1- 2-2- ت

  . ميلي راديان نباشد، آنگاه نتايج بيان شده بر حسب ميلي راديان، مورد پذيرش خواهد بود

ميلي راديان باشد، آنگاه بايد  5/1مقدار بيش از يك ميلي راديان و كمتر از  اگر اين جهتبه هر  2- 2-2- ت

بيان شده  پس از سه با متوالي گذراندن چرخه ذيل كه به  1-2- دومين چراغ جلو همان گونه كه در بند ت

منظور تثبيت موقعيت قسمت هاي مكانيكي چراغ جلو به عنوان مبنايي براي نشان دادن نصب صحيح بر 

  . مورد آزمون قرار گيرد ،خودرو مي باشد روي

  . تنظيم شود 2-1- 1-1-ـ كاركرد نور پايين براي مدت يك ساعت تحت ولتاژي كه بايد مطابق بند ت

  ـ يك ساعت استراحت براي هر دوره 



 

 اندازه گيري شده بر روي ∆ rIIاندازه گيري شده بر روي اولين نمونه و  ∆ rIاگر ميانگين مقادير قدر مطلق 

  . دومين نمونه بيشتر از يك ميلي راديان نباشد، آنگاه نوع چراغ جلو يايد مورد پذيرش قرار گيرد

)mrad1≤
∆+∆

2
( III rr

  

  آزمون مربوط به تثبيت عملكرد نوري  مرتبط بااز دوره هاي كاري اختصاري  3- ت

  .د نياز استعالئم اختصاري زير براي بررسي اين بند مور

P:  چراغ نور پايين  

D  : باال نورچراغ )D2+D1 نور باال ويعني د (   

F:  چراغ مه شكن جلو  

  دقيقه روشن 5دقيقه خاموش و 15يعني چرخه :  --- 

  دقيقه خاموش و يك دقيقه روشن  9يعني چرخه :  .......

 ،هاي عالمت گذاري اضافه شدهبه همراه نماد زير تمامي چراغ هاي جلو گروهي و چراغ هاي مه شكن جلو

  . جامع و فراگير نبوده و به عنوان نمونه ارائه شده است

1 - P  ياD  ياF )HC  ياHR  ياB (                                     

                                                                 

  

2 -  P+D (HCR) يا (HCB) P+F  

                                                                

F يا P ، D    

 خميده المپ كمكي براي نور

 ميدهالمپ كمكي براي نور خ

D يا F  

P    



 

3 - (HC/R) P+D  ياHC/B يا (HCB/) P+F  

                                                                  

  

  

  

  

  

  

D يا F  

 يدهمالمپ كمكي براي نور خ

P    



 

  ث پيوست

  )الزامي(

  الزامات مربوط به چراغ هاي با عدسي هاي غير قابل تعويض پالستيكي

  ي نمونه هاي عدسي يا مواد آن و چراغ كاملآزمون بر رو

  

  مشخصات كلي  1- ث

  تا 1- 2-ثاين استاندارد بايد مشخصات بند  3- 4و  5-2- 4نمونه هاي تهيه شده بر طبق بند  1- 1- ث

  .را برآورده نمايد 5-2- ث 

تيكي كه بايد داراي عدسي پالس 1- 3-2-4سيستم تهيه شده بر طبق بند / دو نمونه كامل از چراغ  2- 1- ث

  .را برآورده نمايد 6-2-ثباشند بايد به لحاظ مواد عدسي، مشخصات بيان شده در بند 

نمونه هاي عدسي پالستيكي يا نمونه هاي مربوط به مواد آن بايد به همراه رفلكتور در نظر گرفته  3- 1- ث

رض آزمون در مع 1- 3-به ترتيب زماني نشان داده شده در جدول ث) در صورت كاربرد(شده براي نصب  

  . تائيد قرار گيرند

به هر جهت اگر سازنده چراغ بتواند اثبات نمايد كه محصول در گذشته الزامات آزمون هاي اشاره  4- 1- ث

يا آزمون هاي معادل با آن را بر طبق استاندارد ديگري برآورده نموده  5-2-ثتا  1-2- ثشده در بندهاي 

به  2-3-اهد بود ولي انجام آزمون هاي اشاره شده در جدول ثديگر نياز به انجام مجدد آن آزمون نخو ،است

  . هر حال اجباري مي باشد

طراحي شده باشد، ) چپ يا راست(يك مسير حركت ترافيكي  در اگر چراغ جلو فقط براي نصب 5- 1- ث

يك ( انتخاب متقاضي بر روي فقط يك نمونه حسبآنگاه آزمون هاي مورد نظر در اين پيوست را مي توان 

  .انجام داد )هت ترافيكيج

  آزمون ها  2- ث

  مقاومت در برابر تغييرات دما 1-2- ث

  

  



 

  آزمون  1- 1-2- ث

مطابق   ،)رطوبت نسبي( بايد در معرض پنج دوره تغييرات محيطي دما و رطوبت  1نو) عدسي ( سه نمونه 

  . روند زير قرار گيرند

  درصد  95تا  85رطوبت نسبي  ودرجه سلسيوس  40 ± 2سه ساعت در دماي 

  درصد 75تا  60درجه سلسيوس و رطوبت نسبي  23 ± 5يك ساعت در دماي 

  درجه سلسيوس  -30 ± 2ساعت در دماي  15

  درصد  75تا  60درجه سلسيوس و رطوبت نسبي  23 ± 5يك ساعت در دماي 

  درجه سلسيوس  80 ± 2سه ساعت در دماي 

  درصد  75تا  60درجه سلسيوس و رطوبت نسبي   23 ± 5يك ساعت در دماي 

درجه سلسيوس و  23±5قبل از اين آزمون نمونه ها بايد به مدت حداقل چهار ساعت در محيطي با دماي 

  .درصد نگهداري شوند 75تا  60رطوبت نسبي بين 

درجه سلسيوس شامل دوره هاي انتقال از يك دما به  23 ± 5دوره هاي مربوط به يك ساعت قرار گيري در دماي :يادآوري 

  . گردندبه منظور احتناب از اثرات شوك دمايي در نظر گرفته شده اند نيز مي كه اي ديگردم

  اندازه گيري هاي مربوط به نور سنجي 2- 1-2- ث

  روش  1- 2- 1-2- ث

اين اندازه گيري . اندازه گيري هاي مربوط به نور سنجي قبل و بعد از آزمون بايد بر روي نمونه ها انجام گيرد

  .بر روي نقاط زير انجام گيرد )مورد قبول(اده از چراغ استاندارد ها بايد با استف

در مورد ( نور باال / براي نور پايين مربوط به چراغ نور پايين يا چراغ نور پايين  R 50و  L 50Bنقاط ـ 

  )L 50و  R 50Bترافيك چپ نقاط 

  نور باال/ براي نور باال مربوط به چراغ نور باال يا چراغ نور پايين  Emaxـ نقطه 

  نتايج  2- 2- 1-2- ث

درصد  10اختالف بين مقادير نور سنجي مربوط به اندازه گيري هر نمونه قبل و بعد از آزمون نبايد بيشتر از 

  .باشد )شامل رواداري هاي رويه نور سنجي(

  

                                                
  . هيچ گونه فرآيندي جهت استفاده صورت نگرفته باشد آن كه بر روي منظور از نو يعني اين -1



 

  مقاومت در برابر عوامل محيطي و شيميايي  2-2- ث

  مقاومت در برابر عوامل محيطي  1- 2-2- ث

نو، بايد در معرض تشعشع ساطع شده از يك منبع داراي توزيع ) عدسي يا نمونه هايي  از مواد آن(ه سه نمون

  .كلوين قرار گيرد 6000تا  5500در دماي بين )تابشگير(انرژي طيفي همانند جسم سياه 

 2500نانومتر و بزرگتر از  295به منظور به حداقل رساندن تشعشعات مربوط به طول موج هاي كوچكتر از 

نمونه ها بايد براي يك دوره زماني در معرض . نانو متر بايد فيلترهاي مناسبي بين منبع و نمونه ها قرار گيرد

     به گونه اي قرار گيرند كه انرژي دريافت شده توسط آنها معادل m2/W 200 ± 1200پرتو پر انرژي 

m
2 MJ/ 200±  4500 سطحي هم در  1شده بر روي قاب سياه دماي اندازه گيري   فظه،حدر داخل م. باشد

به منظور حصول اطمينان از اينكه نمونه ها به . درجه سلسيوس باشد 50 ± 5 تراز با نمونه ها قرار دارد بايد

نمونه ها بايد در اطراف منبع تشعشع با سرعت بين   طور منظم ويكنواخت در معرض تشعشع قرار گرفته اند،

درجه سلسيوس توسط آب مقطري كه  23 ± 5نمونه ها بايد در دماي  .ديك تا پنج دور بر دقيقه بچرخن

  : ميباشد بر طبق رويه زير به روش پاششي شستشو شوند mS/m 1هدايت الكتريكي آن كمتر از 

  دقيقه 5 :ـ مدت زمان پاشش

  دقيقه 25 :مدت زمان خشك شدن ـ 

  مقاومت در برابر عوامل شيميايي 2- 2-2- ث

سطح بيروني   ، 1-3-2-2-و انجام دادن اندازه گيري شرح داده شده در بند ث 1-2- 2-بعد از آزمون بند ث 

 1-2- 2-2- بيان شده به مخلوطي كه در بند ث 2-2-2-2-سه نمونه مورد بحث را بايد آنچنان كه در بند ث

  .آغشته نمود ،به آن اشاره شده است

  مخلوط آزمون  1- 2- 2-2- ث

درصد  5/7 درصد حجمي تولوئن، 5/12 ،رصد حجمي هپتان نرمالد 5/61مخلوط آزمون بايد تركيبي از 

  .درصد حجمي گزيلين باشد 6 و درصد حجمي تري كلرو اتيلن 5/12 كلريد اتيل، حجمي تترا

  چگونگي استفاده از مخلوط آزمون 2- 2- 2-2- ث

ه گونه ب 1-2- 2-2-را در مخلوط بيان شده در بند ث ISO 105 يك پارچه نخي تعريف شده در استاندارد

ت حآنگاه در طي حداكثر ده ثانيه عمل مالش به وسيله اين پارچه را ت ،اي قرار دهيد تا به حد اشباع برسد

                                                
1- Black panel 



 

نيوتني اعمالي بر سطح آزموني به ابعاد  100نيوتن بر سانتي متر مربع كه با نيروي  50فشاري معادل با 

  .دقيقه ادامه دهيد 10مدت  بر سطح بيروني نمونه شروع و به  ميلي متر متناظر است، 14×14

شود به گونه اي كه به طور پيوسته نسبت  سخي  پارچه بايد مجدداً  دقيقه اي، 10در طول اين دوره زماني 

به منظور   در طي انجام كار، .يكسان باشد ،تركيب مواد موجود بر روي پارچه با مخلوط آزمون بيان شده

  .ر روي نمونه مجاز استتصحيح فشار اعمالي ب  ممانعت از بروز ترك،

  تميز كردن3 - 2- 2-2- ث

با محلول بيان شده  آن خشك شده و پس ازآزاد نمونه ها بايد در هواي   در پايان استفاده از مخلوط آزمون،

درجه سلسيوس به دقت با آب مقطري  23 ±5در دماي ) مقاومت در برابر پاك كننده ها (  3-2- در بند ث

  .درصد است شستشو شده و سپس به وسيله يك پارچه نرم پاك شود 2/0كه ناخالصي آن كمتر از 

  نتايج 3- 2-2- ث

سطح بيروني نمونه ها بايد عاري از هر گونه ترك،   بعد از انجام آزمون مقاومت در برابر عوامل محيطي،

1پريدگي و تغيير شكل بوده و ميانگين تغيير ميزان عبور  خراش،
(∆tm)  بر روي كه با توجه به رابطه زير و

   .باشد 020/0نبايد بيشتر از   ،اندازه گيري مي شود 4-سه نمونه مطابق با رويه بيان شده در بند ث
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نمونه ها بايد عاري از هر گونه آثار لكه   عوامل شيميايي، بعد از انجام آزمون مقاومت در برابر 2- 3- 2-2- ث

با  كه (dm∆) گردد، باشد ميانگين تغيير فوقمي 2ر ميزان پخش شارشيميايي كه  احتماالً منجر به تغيي

اندازه گيري مي شود، نبايد بيشتر از  4-ه نمونه طبق رويه بيان شده در بند ثستوجه به رابطه زير و بر روي 

  .باشد 020/0
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  مقاومت در برابر تشعشعات حاصل از المپ  4- 2-2- ث

  . د انجام گيردآزمون زير باي

نمونه هايي صاف و تخت از هر يك از اجزاء پالستيكي عبور دهنده نور مربوط به چراغ جلو بايد در معرض 

پارامترهاي نظير زاويه و فاصله قرارگيري نمونه ها بايد . نور ساطع شده از المپ تخليه گازي قرار گيرند
                                                

1- Transmission 

2- Flux diffusion 



 

روي ) شيارها و غيره(رنگ و عارضه ها  ين نمونه هادر ا همانند قرار گيري آنها در چراغ جلو باشد همچنين

الزامات مربوط به  ساعت مواجهه پيوسته، 1500پس از  .چراغ جلو باشد ءبايد مثل اجزا )در صورت وجود(آن 

رنگ سنجي نور عبور داده شده حاصل از المپ تخليه گازي استاندارد و نو بايد برآورده شود و  مشخصات 

  .تاول زدگي، يا تغيير شكل باشد  خراش،  بايد عاري از ترك،همچنين سطح نمونه ها 

  مقاومت در برابر پاك كننده ها و هيدروكربن ها  3-2- ث

  مقاومت در برابر پاك كننده ها 1- 3-2- ث

درجه سلسيوس گرم  50± 5بايد در دماي  )عدسي يا نمونه ها از مواد مربوط به آن(سطح بيروني سه نمونه 

قسمت آب مقطر با  99درجه سلسيوس كه داراي  23 ± 5مخلوطي با دماي شده و سپس در داخل 

  .به مدت پنج دقيقه غوطه ور شوداست  1درصد و يك قسمت الكيل آريل سولفونيت 02/0ناخالصي كمتر از 

ها بايد توسط يك  هو سطح نمون شده درجه سلسيوس خشك 50± 5نمونه ها در پايان آزمون بايد در دماي 

  . تميز شودپارچه مرطوب 

  مقاومت در برابر هيدروكربن ها 2- 3-2- ث

سطح بيروني اين سه نمونه بايد به آرامي به مدت يك دقيقه توسط يك پارچه نخي آغشته به مخلوطي كه 

مالش داده شود و سپس آن را بايد  ،است تولوئندرصد حجمي  30درصد حجمي هپتال نرمال و  70حاوي 

  . در هواي آزاد خشك نمود

  نتايج 3- 3-2- ث

كه با توجه به  (tm∆)بعد از آن كه دو آزمون به طور متوالي انجام پذيرفت آنگاه ميانگين تغيير ميزان عبور 

 010/0اندازه گيري مي شود نبايد بزرگتر از  4-رابطه زير بر روي سه نمونه و طبق رويه بيان شده در ث

  .باشد
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1- Alkyaryl sulphonate 



 

  ر تخريب مكانيكي مقاومت در براب 4-2- ث

  روش تخريب مكانيكي  1- 4-2- ث

در معرض آزمون خرابي مكانيكي  5- نو بايد به روش بيان شده در بند ث) عدسي(سطح بيروني سه نمونه 

  .يكنواخت قرار گيرد

  نتايج  2- 4-2- ث

  :ميزان تغييرات   بعد از انجام اين آزمون،

           : ـ براي عبور 
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         : ـ براي پخش 
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ميانگين نتايج حاصل از  .اندازه گيري شود 4-2- 4ناحيه مشخص شده در بند  و در 4-بايد بر طبق رويه ث

  .آزمون سه نمونه بايد به ترتيب زير باشد

∆tm  ≤   100/0   

∆dm  ≤ 050/0  

  ) در صورت وجود( آزمون چسبندگي پوشش  5-2- ث

  آماده سازي نمونه  1- 5-2- ث

 2×2با ابعاد تقريبي  شكل ميلي متر از پوشش عدسي را به صورت شبكه مربعي 20×20سطحي به مساحت 

فشار وارده بر تيغه يا سوزن بايد به گونه اي باشد كه حداقل . ميلي متر به وسيله يك تيغه يا سوزن ببريد

  .را برش دهد بتواند پوشش

  شرح آزمون 2- 5-2- ث

درصد است و  ±20داراي نيروي چسبندگي دو نيوتن به ازاي هر سانتي متر پهنا با رواداري كه چسبي  نواراز 

اين نوار چسب كه  .اندازه گيري شده است، استفاده كنيد 6- تحت شرايط استاندارد شده مشخص در بند ث

از طريق مالش بر روي  دست كم بايد براي مدت زمان پنج دقيقه. ميلي متر پهنا باشد 25بايد داراي حداقل 

سپس به منظور يكنواخت كردن نيروي  .چسبانده شود  آماده شده، 1- 5-2-سطحي كه مطابق با بند ث

در اين مرحله  ،چسبندگي بر سطح مورد نظر بايد به انتهاي نوار چسب و عمود بر سطح آن نيرويي وارد شود

  .شودمتر بر ثانيه كنده  5/1 ±2/0نوار چسب بايد با سرعت ثابت 



 

  نتايج 3- 5-2- ث

خرابي موجود در محل هاي  .نبايد هيچ گونه عيب قابل مالحظه اي در ناحيه شبكه شده وجود داشته باشد

درصد سطح  15شده بيشتر از تخريب يه حمشروط بر آنكه نا  تقاطع ميان مربع ها يا در لبه هاي بريدگي ها،

  .مجاز است ، شبكه شده نباشد

  راغ كامل با عدسي هاي غير قابل تعويض پالستيكي چبه آزمون هاي مربوط  6-2- ث

  سي ها در برابر تخريب مكانيكي دمقاومت سطح ع 1-6-2- ث

  آزمون ها  1-1-6-2- ث

  .قرار گيرند 1- 4-2-عدسي هاي چراغ مربوط به  نمونه اول بايد در معرض آزمون اشاره شده در بند ث

  نتايج  2-1-6-2- ث

زمون هاي مربوط به اندازه گيري هاي نور سنجي كه مطابق اين استاندارد بر روي نتايج آ  بعد از انجام آزمون،

تجاوز  HVو L50Bدرصد از حداكثر مقادير بيان شده در نقاط 30نبايد بيشتر از   چراغ انجام مي گيرد،

اغ در مورد چر(كمتر باشد  R 75درصد از حداقل مقادير بيان شده در نقطه   10چنين بيشتر از مكرده و ه

  )در نظر گرفته شوند R 50B ، HV ، L 75هاي جلو مربوط به ترافيك چپ، نقاط 

  )در صورت وجود(آزمون چسبندگي پوشش  2-6-2- ث

  .قرار گيرد 5-2-عدسي هاي چراغ نمونه دوم بايد در معرض آزمون بيان شده در بند ث

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

  ترتيب زماني آزمون هاي تائيد 3-ث

تهيه  4-2-4مطابق با بند عدسي ها يا نمونه هاي مواد كه (ه مواد پالستيكي آزمون هاي مربوط ب 1- 3- ث

  )شده اند

شماره 

  آزمون

  عدسي ها  عدسي ها يا نمونه هايي از مواد آن  نمونه ها

  14  13  12  11  10  9  8  7  6  5  4  3  2  1  آزمون ها

    *  *  *                      )2-1-2-ثبند ( محدوده نور سنجي   1

    *  *  *                      )1-1-2-ث بند( تغيير دما   1- 1

    *  *  *                      )2-1-2-ثبند ( محدوده نور سنجي   2

            *  *  *  *  *  *  *  *  *  اندازه گيري ميزان عبور   1- 2

            *  *  *        *  *  *  اندازه گيري ميزان پخش   2- 2

                        *  *  *  )1-2-2-ثبند ( عوامل محيطي   3

                        *  *  *  اندازه گيري ميزان عبور   1- 3

                        *  *  *  )2-2-2-ثبند( عوامل شيميايي   4

                        *  *  *  اندازه گيري ميزان پخش  4-1

                  *  *  *        )1-3-2-ثبند ( پاك كننده ها   5

                  *  *  *        ) 2-3-2-ثبند ( هيدروكربن ها   6

                  *  *  *        اندازه گيري ميزان عبور   1- 6

            *  *  *              ) 1-4-2-ثبند ( بي خرا  7

            *  *  *              اندازه گيري ميزان عبور  7-1

            *  *  *              اندازه گيري ميزان پخش   7-2

  *                            )5-2-ثبند ( چسبندگي   8

          *                    )4-2-2-بند ث(مقاومت به تشعشات المپ   9

  

  

  

  

  



 

  ) 3- 2-4تهيه شد ه بر طبق بند (هاي جلو كامل آزمون هاي مربوط به چراغ  2- 3- ث

شماره 

  آزمون
  آزمون ها

  چراغ كامل

  نمونه دوم  نمونه اول

    *  )1- 1-6-2- ث(تخريب   1

    *  ) 2-1- 6-2-ث(نور سنجي   2

  *    ) 2- 6- 2-ث(چسبندگي   3

  

  روش اندازه گيري پخش و عبور نور  4- ث

  . )مراجعه كنيد 1-به شكل ث(تجهيزات  1-4- ث

=rd 4 - 10 × 4/17كه داراي مشخصه  K 1خروجي از موازي ساز نور
2

β  است بايد به وسيله ديافراگمDT  با

  . شود محدود ،ونه در مقابل آن قرار داردمميلي متر كه پايه ن 6دهانه 

، آن تصحيح شده 2ندسي مربوط به كروي بودنهكه خطاي  L2يك عدسي همگرا و بدون ثاتير در رنگ 

با توجه به رابطه زير بايد به گونه اي باشد كه  L2مرتبط مي كند، قطر عدسي  Rه را به گيرند DTديافراگم  

  .در مقابل نور پخش شده توسط نمونه دركانون مانعي ايجاد نكند

    º 14=
2

β  

=º1 با زواياي  DDيك ديافراگم حلقوي
2
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=º 12و   

2

maxα
قرار مي  L2كه در صفحه كانوني تصوير عدسي  

  .گيرد

، وجود قسمت مركزي غير شفاف در  به منظور حذف نوري كه به طور مستقيم  از منبع نور دريافت مي شود

تغيير و جابه جايي قسمت مركزي ديافراگم به منظور برگشت آن دقيقاً به وضعيت . ديافراگم ضروري است

  .، بايد امكان پذير باشد اوليه اش

  

                                                
1- Collimator 

2- Spherical aberration 



 

 Rكامالَ گيرنده  DTبايد به گونه اي انتخاب گردند كه تصوير  L2عدسي  f2 1و فاصله كانوني  L2DTفاصله 

  .را بپوشاند

دقت مطلق اندازه گيري هر قرائت بايد بهتر   كند، مي يلمواحد  1000هنگامي كه شار تابش اوليه به سمت 

  . از يك واحد باشد

  ازه گيري هااند 2-4- ث

  :قرائت هاي زير بايد انجام شود 

  

  قرائت
لزوم وجود 

  نمونه

لزوم وجود قسمت 

  ) DD(مركزي 
  شرح

T1 مقدارشار تابش در قرائت اوليه  خير  خير  

T2 
            بله 

  )قبل از آزمون (
  خير

مقدار شار عبوري بوسيله مواد نو در محيطي با 

  C ْ 24دماي  

T3 
              بله 

  )بعد از آزمون ( 
  خير

مقدار شار عبوري بوسيله مواد آزمون شده در 

  C ْ 24محيطي با دماي 

T4  
                بله 

  )قبل از آزمون ( 
  مقدار شار پخش شده توسط مواد نو  بله

T5 
                بله 

  )بعد از آزمون ( 
  مقدار شار پخش شده توسط مواد آزمون شده  بله

  

  

  

  

  

  

                                                
   .ميلي متر استفاده گردد 80حدود توصيه مي شود كه از فاصله كانوني  L2در مورد  -1



 

  

  به اندازه گيري تغييرات در پخش و عبور نور بوطچيدمان نوري مر 1-ث شكل

  روش آزمون پاشش 5- ث

  تجهيزات آزمون 1-5- ث

   1وسيله پاشش 1- 1-5- ث

بار و تحت محدوده  6ميلي متر كه در فشار كاري  3/1با قطر  2وسيله پاشش مورد استفاده بايد به افشانه اي 

 ليتر بر دقيقه فراهم مي آورد، 24/0 ±02/0ي شدن مايع را با نرخ امكان جار"  – 0و +  5/0 " رواداري

      تحت اين شرايط كاري الگوي پاشش بر روي سطح در معرض آزمون تخريب كه در فاصله  .باشد مجهز 

  .ميلي متر را به وجود آورد 170 ± 50بايد قطري برابر   ميلي متري افشانه قرار دارد، 380 ± 10

  زمونمخلوط آ 2- 1-5- ث

  :آزمون بايد از مواد زير تشكيل شده باشد طمخلو

داراي   ،2تا  8/1ع تقريباً نرمال، با ضريب زاويه كه در يك توزي  3در مقياس مو 7ماسه سيليسي با سختي  -

  .ميليمتر باشد 2/0دانه بندي بين صفر و 

  .در هر ليتر آب گرم ماسه 25گرم بر متر مكعب براي مخلوطي داراي  205ـ آب با سختي حداكثر 

   

                                                
1- Gun 

2- Nozzle 

3- Mohr scale 



 

  آزمون 2-5- ث

كه به روش فوق تهيه شده  1عرض جت ماسهمسطح بيروني عدسي هاي چراغ جلو بايد يكبار يا بيشتر در 

پاشش را انجام   به شكل عمود بر روي سطحي كه مورد آزمون قرار دارد، قرار گيرد افشانه بايد تقريباً  است،

به عنوان مرجع  اي كهدن يك يا تعداد بيشتري از نمونه هاي شيشهميزان خرابي بايد از طريق قرار دا. دهد

مون بايد با توجه به رابطه زير تا آزپاشش مخلوط  .كنترل گردد  در نزديكي عدسي هايي كه آزمون مي شوند،

اندازه گيري  4- حصول تغيير در ميزان پخش نور بر روي نمونه يا نمونه هايي كه به روش بيان شده در بند ث

  . شوند، ادامه يابد مي
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به طور بكنواخت در معرض   ممكن است چندين نمونه مرجع جهت كنترل انكه تمام سطح مورد آزمون،

  . مورد استفاده قرار گيرند  تخريب قرار گرفته اند،

  آزمون ميزان چسبندگي نوار چسب 6- ث

  هدف  1- 6- ث

ين نيروي خطي مربوط به چسبندگي نوار چسب را نسبت به يك صفحه شيشه اي و اين روش چگونگي تعي

  . تحت شرايط زير بيان مي كند

  قاعده كلي  2- 6- ث

نوار چسب از يك صفحه  )كندن(نيروي چسبندگي  از طريق اندازه گيري نيروي مورد نياز براي جدا كردن 

  .درجه تعيين مي گردد 90شيشه اي در زاويه 

  محيطي خاص  شرايط 3- 6- ث

   .درصد باشد 65 ± 15درجه سلسيوس و از لحاظ رطوبت نسبي  23 ± 5شرايط محيطي بايد از لحاظ دمايي 

  قطعات آزمون  4- 6- ث

ساعت تحت شرايط محيطي خاص بيان شده در بند  24قبل از آزمون، نمونه حلقه نوار چسب بايد به مدت 

ميلي متر است، مورد  400ج قطعه كه طول هر كدامشان از هر حلقه نوار چسب بايد پن .قرار گيرد 3-6-ث

                                                
1- Sand jet 



 

صورت   ذاشتن سه دور اوليه از هر حلقه نوار چسب،گكنار د پس از يبرداشتن اين قطعات با. آزمون قرار گيرد

   .پذيرد

  رويه اجرا 5- 6- ث

عاعي پنج قطعه آزمون كه به طور ش .انجام گيرد 3-6- آزمون بايد در شرايط محيطي مشخص شده در بند ث

مدت  يسپس در ط. اند را انتخاب كنيدميلي متر بر ثانيه از حلقه مربوط باز شده 300و با سرعت تقريبي 

  .يه روش ذيل را بر روي آنها به كار ببريدنثا 15

با قرار دادن تدريجي نوار چسب برروي صفحه شيشه اي و اعمال حركت جزيي مالشي انگشت در راستاي  

به گونه اي عمل نماييد كه هيچ گونه حباب هوا   نه فشار بيش از حدي به كار رود،طولي بدون آنكه هيچ گو

دقيقه در شرايط  10آنگاه قطعه آماده شده فوق را به مدت . ميان چسب و صفحه شيشه اي باقي نماند

  .به حال خود رها كنيد )3- 6- طبق بند ث(محيطي خاص 

از سطح چسبيده   كه عمود بر محور قطعه آزمون است،ميلي متر از قطعه آزمون را در صفحه اي  25حدود 

درجه به سمت  90اي را محكم كرده و قسمت انتهايي آزاد نوار چسب را با زاويه صفحه شيشه ،شده جداكنيد

عمود   نيرو را به گونه اي اعمال نمائيد كه خط جداسازي ميان نوار چسب و صفحه شيشه اي،. عقب تا بزنيد

ميلي متر بر ثانيه  300± 30، آنگاه نوار چسب را با سرعت  بر صفحه شيشه اي باشدبر اين نيرو وعمود 

  .كشيده تا جدا شود و سپس نيروي مورد نياز براي اين كار را ثبت نمائيد

  نتايج  6- 6- ث

مرتب كرده و ميانه آن را به عنوان نتيجه آزمون در ) صعودي يا نزولي(پنج مقدار بدست آمده را به ترتيب 

  . بگيريد اين  مقدار بايد بر حسب نيوتن بر سانتي متر در پهناي نوار بيان گرددنظر 



 

  پيوست ج

  )اطالعاتي(

  مركز مرجع

  

  
  .ي متر باشدلمي 2است كه حداقل اندازه آن بايد  aنسبتي از حرف  ،قطر عالمت: يادآوري 

  طرحي از عالمت مركز مرجع 1-جشكل 

  

ايد بر روي عدسي و در محل تالقي آن با محور مرجع نور پايين قرار عالمت اختياري مربوط به مركز مرجع ب

را مي توان همانند روش فوق بر روي عدسي هاي مربوط به نورهاي باال وقتي كه عالمت همچنين اين . گيرد

  .به كار برد ،ن نباشنديتركيبي و گروهي با نور پاي  آنها به صورت ادغام شده،

به  )درحدود مركز دايره(رجع مي باشد كه بر روي صفحه مماس بر عدسي طرح فوق نشانگر عالمت مركز م

  .دننمايش در مي آيد خطوط تشكيل دهنده عالمت فوق مي تواند به صورت توپر يا خط چين باش



 

  پيوست چ

  )اطالعاتي(

  عالمت هاي مربوط به ولتاژ

  

  

مپ هاي تخليه گازي و باالست، و روي شامل فقط ال  اين عالمت گذاري بايد بر روي بدنه اصلي هر چراغ جلو،

  . قسمت هاي خارجي باالست قرار گيرند

  .در نظر گرفته مي شود** باالست ها براي سيستم شبكه ولتاژ هاي 

  

  

  

اين عالمت گذاري بايد بر روي بدنه اصلي هر چراغ جلو شامل دست كم يك المپ تخليه گازي و باالست 

  . قرار گيرد

  .در نظر گرفته مي شود** م شبكه ولتاژهاي براي سيست )ها(باالست 

  . مي شودنولتي در نظر گرفته  24هيچ المپ رشته اي در چراغ جلو براي سيستم شبكه اي ولتاژهاي 

  

  

  

  

  

  

  



 

  پيوست ح

  )الزامي(

  الزامات جهت تطابق رويه هاي كنترل توليدحداقل 

  كليات  1-ح

توليد مطرح در اين ناپذير اجتناب از انحرافات ي و هندسدرصورتي كه اختالف در خصوص الزامات مكانيكي 

  .با اين استاندارد بايد رضايت بخش تلقي گرددتطابق آنگاه ، استاندارد تجاوز ننمايد

، در صورتي كه نتايج حاصل از محصوالت مربوط به توليد انبوه در ارتباط با عملكرد نور سنجي 2- 1-ح

ويي كه به صورت تصادفي انتخاب شده و مجهز به المپ هاي مربوط به هر چراغ جل نجيعملكرد نورسآزمون 

يا به طريق ديگري كه تعيين شده است، اندازه گيري ولت  5/13 ±1/0اشاره شده زير باشد و تحت ولتاژ 

  .شودتلقي و الزامات ذيل آن را نيز برآورده نمايد، بايد منطبق  شود

مجهز شده باشند  ،به آن اشاره شده 3-1- 8كه در بند يي اگربه المپ تخليه گازي استاندارد و قابل جابه جاـ 

 ECE-R99مرجع تعيين شده در استاندارد با شار نوري تخليه گازي ممكن است المپ شار نوري اين 

  . تصحيح شودآن  روشنايي بايد متناسب بامقدار داشته باشد، كه در اين صورت اختالف 

ممكن مجهز شده باشند، شار نوري اين المپ ) توليد پيوسته(توليدي و باالست گازي تخليه ـ اگر به المپ 

 ECE-R99آن گونه كه در استاندارد ) رواداري هاي المپ و باالستبواسطه (است نسبت به شار نوري نامي 

در اندازه گيري شده با آن مقدار روشنايي  مي توان متناسب لذا .تعيين گرديده است، انحراف داشته باشد

  . درصد تصحيح نمود 20ا به نسبت نامطلوب رجهات 

درصد  20نبايد بيشتر از  2-1-هيچ يك از مقادير اندازه گيري و تصحيح شده بر طبق بند ح 1- 2- 1-ح

روي خط L50B 1 (R)براي نقاط. نسبت به مقادير بيان شده در اين استاندارد انحراف نامطلوب داشته باشد

H/H2 (H/H3/H4)   زير باشدمي تواند به ترتيب امطلوب نآن حداكثر انحراف و باالي.  

(R) L50B:        2/0  درصد  20معادل لوكس  

  درصد 30لوكس معادل  3/0          

  

  

                                                
  .حروف داخل پرانتز مربوط به چراغ هاي جلو در نظر گرفته شده براي ترافيك چپ مي باشند -1



 

  درصد 20لوكس معادل  3/0         :باالي آن و  H/H2 (H/H3/H4) برروي خط

  درصد 30معادل لوكس  45/0                           

  :يا اگر  2- 2- 1-ح

  :برآورده شوند ، مقادير شرح داده شده در اين استاندارد به صورت زير براي نور پايين 1- 2- 2- 1-ح

   ، ولوكس+ 2/0با رواداري  HVـ در نقطه 

كه بوسيله دايره اي به  )متري 25واقع در (ـ با همان تنظيم، حداقل يك نقطه بر روي پرده اندازه گيري 

  ، R 75  ،V 50   ،1R 25 (L)،  )كس لو+ 1/0با رواداري (  L50 B (R)سانتي متر حول نقاط  15شعاع 

 2L 25 و ،شده است محدود  

  ناحيه يك ـ برروي 

مقادير نور  در آن صورت. باشد Emax 75/0در محدوده ايزولوكس  HVاگر نقطه براي نور باال  2- 2- 2- 1-ح

ازه گيري اندحداقل در هر نقطه براي مقادير درصد   - 20وحداكثر  مقاديربراي درصد + 20سنجي با رواداري 

  . مشخص شده است، درنظر گرفته مي شود 3- 8كه در بند 

باشد، آنگاه تنظيم چراغ  عدم برآورده شدن الزاماتآزمون هاي بيان شده فوق مبين اگر نتايج  3- 2- 1-ح

يا درجه به سمت چپ  5/0از  بيشتر نور به طور جانبي نمايد مشروط بر آنكه محور جلو مي تواند تغيير 

  . سمت باال و پايين تغيير نكند به درجه 2/0از  راست و بيشتر

عدم برآورده شدن الزامات باشد، آنگاه بايد آزمون ها آزمون هاي بيان شده فوق مبين اگر نتايج  4- 2- 1-ح

استاندارد ديگر يا با استفاده از المپ تخليه گازي و  گازياز يك المپ تخليه  بر روي چراغ جلو با استفاده

  .تكرار شود ،به كار گرفته شده است 2- 1-ه در بند حكباالست آنچنان 

تحت تاثير گرما، رويه زير بايد  به منظور صحه گذاري در مورد تغيير موقعيت عمودي خط قطع 3- 1-ح

و پس 1- 2-از سه چراغ هاي جلو نمونه برداري شده بايد بر طبق رويه بيان شده در بند تيكي  .اعمال شود

  . قرار گرفت، تحت آزمون قرار گيرد 2- 2-2-معرض چرخه بيان شده در بند تسه بار متوالي در از آنكه 

ميلي راديان  5/1از ) تعيين گرديده 2-2-و ت 1-2-كه در بندهاي ت آنگونه ( ∆r چراغ جلو در صورتي كه

  .بيشتر نباشد بايد مورد پذيرش قرار گيرد



 

جلو بايد تحت ميلي راديان گرديد، آنگاه دومين چراغ  2و حداكثر ميلي راديان  5/1اگر اين مقدار بيش از

    5/1مربوط به دو نمونه نبايد بيشتر از و مقادير فوق حاصل از قدر مطلق آزمون قرار گيرد كه ميانگين 

  .ميلي راديان باشد

  . منطبق باشد ،تعيين شده 6- 1-8در بند كه مختصات رنگ سنجي بايد با آنچه  4- 1-ح

  مربوط به صحه گذاري تطابق بوسيله سازنده الزامات  اقلحد 2-ح

. انجام دهدزماني مناسب را در فاصله دارنده عالمت تائيد براي هر نوع چراغ جلو حداقل بايد آزمون هاي زير 

  . آزمون ها بايد بر طبق شرايط مقرر دراين استاندارد انجام گيرد

ده با توجه به نوع آزمون در نظر گرفته شده مويد عدم انطباق آزمون مربوط به هر نمونه برداشته شاگر نتايج 

سازنده بايد گام هايي را جهت تضمين  و باشد، آنگاه نمونه بعدي بايد برداشته شده و تحت آزمون قرار گيرد

  .تطابق توليد در نظر گرفته شده، تعريف نمايد

  ماهيت آزمون ها  1- 2-ح

و صحه گذاري تغيير موقعيت اندارد بايد ويژگي هاي نور سنجي اشاره شده در اين استآزمون هاي تطابق 

  . تحت تاثير گرما را، پوشش دهدعمودي خط قطع 

  در آزمون ها روش هاي مورد استفاده  2- 2-ح

  . با روش هاي تعيين شده در اين استاندارد، انجام گيردمطابق آزمون ها بايد به طور معمول  1- 2- 2-ح

، ممكن است شيوه هاي مسئول انجام آزمون هاي تائيديت مرجع ذيصالح رضاجلب  مشروط به 2- 2- 2-ح

  .معادل با هر آزمون مربوط به تاييد، توسط سازنده مورد استفاده قرار گيرد

آن خواهد بود كه معادل بودن روش هاي به كار رفته با موارد ذكر شده در اين استاندارد را  سازنده مسئول

  .اثبات كند

با توجه هاي آزمون  مستلزم كاليبره كردن منظم دستگاه 2-2-2-و ح 1-2-2-هاي حبند تحقق 3- 2- 2-ح

  .گرددتعيين ميو توسط مرجع ذيصالح  هاندازه گيري هاي صورت گرفته بود به حجم

  در خصوص در اين استاندارد به ويژه اشاره شده  تمامي موارد مربوط به روش هاي مرجع 4- 2- 2-ح

  .برداري بايد مد نظر قرار گيرداجرايي و نمونه صحه گذاري 

  

  



 

  ماهيت نمونه برداري  3- 2-ح

از يك منظور  .و از ميان توليد مربوط به يك بهر يكسان انتخاب گرددطور تصادفي به نمونه هاي چراغ بايد 

  .اي از چراغ جلو است كه مطابق روشهاي توليد سازنده براي يك نوع تعيين مي گرددبهر يكسان، مجموعه

كارخانجات مختلف را مشروط بر تواند گروه هاي مربوط به يك نوع يكسان از توليدات  ازنده مياگر چه س

جمع بندي نمايد، اما به  سيستم هاي كيفيت و مديريت كيفيت يكسان باشند با يكديگرآنكه تحت كنترل 

  .طور كلي ارزيابي بايد مجموعه توليدات مربوط به كارخانه هاي مجزا در بر گيرد

  ويژگي هاي نور سنجي اندازه گيري و ثبت شده  4- 2-ح

اندازه گيري هاي نور مشخص شده در اين استاندارد در معرض  چراغ جلو نمونه برداري شده بايد در نقاط 

  . سنجي قرار گيرد

و در مورد نور پايين محدود به نقاط  Emax  ،HV 1 HL  ،HR 2به نقاط  دقرائت ها در مورد نور باال محدو

(R) L50B  ،HV  ،V50  ،(L) R 75 و )R2(L225  مي باشد) نور سنجي شكل هاي مربوط به نقاط

  . )مراجعه شود "پ"پيوست 

  معيارهاي كنترل قابليت پذيرش  5- 2-ح

محصوالت قابليت پذيرش سازنده مسئول انجام يك مطالعه آماري بر روي نتايج آزمون و تعيين معيار كنترل 

را برآورده  1-11شخصات مورد نياز جهت صحه گذاري تطابق توليدات در بند مخود مي باشد تا بدين وسيله 

احتمالي درصد حداقل  95اطمينان  بايد به گونه اي باشد كه با سطحپذيرش معيار كنترل قابليت . نمايد

  . باشد 95/0) اولين نمونه برداري(  "خ"يك بازرسي اتفاقي مطابق با پيوست  براي قبولي

                                                
  . ندازه گيري شودنور پايين ا HVهنگامي كه نور پايين و باال به صورت ادغام شده عمل نمايند ، نور باال بايد در همان  -1

2- HL  وHR  نقاط موجود بر روي خطhh   متري از سمت چپ و راست نقطه  125/1است كه به ترتيبHV قرار دارد .  



 

  پيوست خ

  )يالزام(

  توسط بازرسالزامات مربوط به نمونه برداري حداقل 

  

  كليات  1-خ

از ) در صورت وجود( در صورتي كه اختالف در خصوص الزامات مكانيكي و هندسي بر طبق اين استاندارد 

  .شودتلقي بخش بايد رضايت با الزامات تطابق آنگاه . توليد تجاوز ننمايداجتناب ناپذير  انحرافات 

كه نتايج حاصل از ، در صورتي در ارتباط با عملكرد نور سنجيت مربوط به توليد انبوه محصوال 2- 1-خ

انتخاب شده و مجهز به المپ هاي جلويي كه به طور تصادفي آزمون عملكرد نور سنجي مربوط به هر چراغ 

ه گيري شود شده است، اندازكه تعيين  ولت يا به طريق ديگري 5/13±1/0اشاره شده زير باشد و تحت ولتاژ 

  .تلقي شودبايد منطبق مات ذيل آن را نيز برآورده نمايد، و الزا

شده شده مجهز به آن اشاره  3-1-8كه در بند  تخليه گازي استاندارد و قابل جابه جاييـ اگر به المپ 

اختالف  ECE-R99تعيين شده در استاندارد ها ممكن است با شار نوري مرجع شار نوري اين المپ  .باشند

  . باشد، كه در اين صورت مقدار روشنايي بايد متناسب با آن تصحيح شودداشته 

ممكن مجهز شده باشند، شار نوري اين المپ ) توليد پيوسته ( ـ اگر به المپ تخليه گازي و باالست توليدي 

 ECE-R99آن گونه كه دراستاندارد) رواداري هاي المپ و باالست  بواسطه( است نسبت به شار نوري نامي 

مي توان متناسب با آن مقدار روشنايي اندازه گيري شده در  لذا . داشته باشدتعيين گرديده است، انحراف 

  .نمودتصحيح  درصد 20را به نسبت جهات نامطلوب 

درصد نسبت به مقادير بيان شده در اين  20از مقادير اندازه گيري شده نبايد بيش از  هيچ يك  1- 2- 1-خ

  . نامطلوب داشته باشد انحراف استاندارد

  :مي تواند به ترتيب زير باشد) انحراف نامطلوب(انحراف در ناحيه خيرگي حداكثر 

(R) L 50B:                        2/0  درصد 20لوكس معادل  

  درصد 30معادل لوكس معادل  3/0                          

  درصد 20ادل لوكس مع 3/0           :و باالي آن  H/H2 (H/H3/H4)بر روي خط 

  درصد 30لوكس معادل  45/0                                             



 

  يا اگر  2- 2- 1-خ

  :، مقادير شرح داده شده در اين استاندارد به صورت زير برآورده شوند براي نور پايين 1- 2- 2- 1-خ

  و لوكس،+ 2/0با رواداري  HVـ در نقطه 

كه به وسيله دايره اي به ) متري 25واقع در ( وي پرده اندازه گيري بر ريك نقطه ، حداقل ـ با همان تنظيم

   ،R 75  ،V50  ،R1 25 (L)،  )لوكس+ 1/0با رواداري ( L50B (R)نقاط سانتي متر حول  15شعاع 

L2 25و ،  

  ـ بر روي ناحيه يك 

مقادير نور رت باشد در آن صو Emax 75/0ايزولوكس در محدوده  HVاگر نقطه  براي نور باال 2- 2- 2- 1-خ

اندازه گيري درصد براي مقادير حداقل در هر نقطه  -20حداكثر و درصد براي مقادير + 20با رواداري سنجي 

  . مشخص شده است، در نظر گرفته مي شود 3- 8كه در بند 

هاي بيان شده فوق مبين عدم برآورده شدن الزامات باشد، آنگاه تنظيم چراغ اگر نتايج آزمون 3- 2- 1-خ

درجه به سمت چپ يا  5/0مي تواند تغيير نمايد مشروط بر آن كه محور نور به طور جانبي بيشتر از  جلو

  .درجه به سمت باال و پايين تغيير نكند 2/0راست و بيشتر از 

اگر نتايج آزمون هاي بيان شده فوق مبين عدم برآورده شدن الزامات باشد آنگاه بايد آزمون ها بر  4- 2- 1-خ

و با استفاده از يك المپ تخليه گازي استاندارد ديگر، يا با استفاده از المپ تخليه گازي و روي چراغ جل

  .به كار گرفته شده است، تكرار گردد 2-1-آنچنان كه در بند خ ،باالست

رويه زير بايد تحت تاثير گرما، عمودي خط قطع در مورد تغيير موقعيت صحه گذاري به منظور  3- 1-خ

  :اعمال شود

سه وپس از آنكه  1-2-هاي جلو نمونه برداري شده بايد بر طبق رويه بيان شده در بند تسه چراغ ز يكي ا

  . قرار گرفت، تحت آزمون قرار گيرد 2- 2-2- بار متوال در معرض چرخه بيان شده در بند ت

ميلي راديان  5/1از  )رديدهتعيين گ 2-2-و ت 1-2-گونه كه در بندهاي ت آن(∆rچراغ جلو در صورتي كه 

  . بيشتر نباشد بايد مورد پذيرش قرار گيرد

جلو بايد تحت آنگاه دومين چراغ ميلي راديان گرديد  2ميلي راديان و حداكثر  5/1اگر اين مقدار بيش از 

لي مي 5/1مقادير فوق مربوط به دو نمونه نبايد بيشتر از آزمون قرار گيرد كه ميانگين حاصل از قدر مطلق 

  . راديان باشد



 

  . تعيين شده، منطبق باشد 6-1- 8مختصات رنگ سنجي بايد با آنچه در بند  4- 1-خ

  اولين نمونه برداري 2-خ

     انتخاب مي شوند، به اولين نمونه حاوي دو چراغ به طور تصادفي دراولين نمونه برداري، چهار چراغ 

  . ص مي يابداختصا B عالمت  دومين نمونه حاوي دو چراغو  Aعالمت 

  تطابق توليد پذيرش  1- 2-خ

مقادير اندازه گيري  اگر ميزان انحراف 1-مطابق رويه نمونه برداري نشان داده شده در نمودار خ 1- 1- 2-خ

تطابق چراغ هاي جلو كه به صورت انبوه  به ترتيب زير باشد، آنگاه  شده چراغ هاي جلو در جهات نامطلوب 

  . رش قرار گيردتوليد شده اند بايد مورد پذي

 A1نمونه  1-1- 1- 2-خ

   صفر درصد                     يك چراغ جلو :  A1حالت  

  درصد  20           يك چراغ جلو حداكثر                

  صفر درصد       دو چراغ جلو بيشتر از  هر:  A2حالت 

  درصد  20         اما حداكثر                

  . بررسي شود Bنمونه 

 Bنمونه  2-1- 1- 2-خ

  صفر درصد      هر دو چراغ جلو  B1حالت  

  . برآورده گردد Aبراي نمونه  2- 2-1-يا اگر شرايط بند خ 2- 1- 2-خ

  عدم تطابق توليد 2- 2-خ

مقادير اندازه گيري ، اگر ميزان انحراف 1-خرويه نمونه برداري نشان داده شده در نمودار مطابق  1- 2- 2-خ

   كه به صورت انبوه توليد شده اند، مردود تلقي چراغ جلو آنگاه تطابق  ،باشد شده چراغ جلو به ترتيب زير

  . الزامات را برآورده نمايد مورد نياز مي شود و از سازنده درخواست مي گردد تا با انجام تنطيمات

   Aنمونه  1- 1- 2- 2-خ

  درصد 20     يك چراغ جلو حداكثر :  A3حالت   

  درصد  20     و بيشتر از يك چراغ جل                 



 

  درصد 30                      اما حداكثر 

   Bنمونه  2- 1- 2- 2-خ

   A2در صورت تحقق حالت :  B2حالت 

  صفر درصد   يك چراغ جلو بيشتر از                

  درصد 20           اما حداكثر                

  درصد  20         چراغ حداكثر يك                

       A2در صورت تحقق حالت :  B3لتحا

  صفر درصد          يك چراغ جلو               

  درصد 20    يك چراغ جلو بيشتر از               

  درصد 30           اما حداكثر               

  .برآورده نگردد Aبراي نمونه  2- 2-1-بند خيا اگر شرايط  2- 2- 2-خ

  ابطال تائيديه 3- 2-خ

مقادير اندازه گيري شده، چراغ اگر ميزان انحراف  1- نمونه برداري نشان داده شده در نمودار خمطابق رويه 

  . اعمال گردد 12بايد مردود تلقي شده و مفاد بند زير باشد، آنگاه تطابق جلو به ترتيب 

   Aنمونه  1- 3- 2-خ

  درصد 20     يك چراغ جلو حداكثر :  A4حالت 

  درصد 30   بيشتر از يك چراغ جلو                 

  درصد 20  جلو بيشتر از هر دو چراغ  :A5 حالت

   Bنمونه  2- 3- 2-خ

 A2 در صورت تحقق حالت:  B4حالت 

  صفر درصد     بيشتر از يك چراغ جلو                

  درصد 20         اما حداكثر                

  درصد 20   جلو بيشتر از  يك چراغ               

  درصد 20         جلو بيشتر از  يك چراغ

  



 

  A2حالت در صورت تحقق :  B5حالت 

  درصد  20    هر دو چراغ جلو بيشتر از                

   A2در صورت تحقق حالت  : B6حالت 

  صفر درصد            يك چراغ جلو                

  درصد 30        يك چراغ جلو بيشتر از                

  . برآورده نگردد Bو  Aبراي نمونه  2-2- 1-گر شرايط بند خيا ا 3- 3- 2-خ

  نمونه برداري مجدد  3-خ

سومين بايد نمونه برداري مجدد انجام شود اين نمونه برداري شامل انتخاب  A3  ،B2 ،B3براي حالت هاي 

بود كه هاي توليدي خواهد حاوي دو چراغ جلو از چراغ  Dحاوي دو چراغ جلو و چهارمين نمونه  Cنمونه 

ضروري است اين كار در محدوده زماني دو ماه . الزم بر روي آن توسط سازنده انجام گرفته استتنظيمات 

  . از اعالم سازنده انجام پذيرد پس

  توليد تطابق پذيرش  1- 3-خ

به مقادير اندازه گيري شده چراغ هاي جلو ، اگر انحرافات 1-نشان داده در نمودار خ رويه نمونه برداريمطابق 

  . به صورت انبوه توليد شده اند بايد مورد پذيرش قرار گيردكه آنگاه تطابق چراغ هاي جلو  زير باشد،ترتيب 

   Cنمونه  1- 1- 3-خ

  صفر درصد    يك چراغ جلو :  C1حالت 

  درصد 20    يك چراغ جلو                

  صفر درصد  هر دوچراغ جلو بيشتر از :  C2حالت  

  درصد 20      كثر اما حدا               

  .ي شودسبرر Dنمونه 

   Dنمونه  2-1- 1- 3-خ

   C2 حالت در صورت تحقق : D1حالت 

  صفر درصد    هر دو چراغ جلو                 

  .برآورده گردد Cبراي نمونه  2- 2-1-يا اگر شرايط بند خ 2- 1- 3-خ

  



 

  عدم تطابق توليد 2- 3-خ

اندازه گيري شده چراغ ، اگر ميزان انحراف مقادير 1- ر خمطابق رويه نمونه برداري نشان داده شده در نمودا

انبوه توليد شده است، مردود تلقي توليد چراغ هاي جلو كه به صورت تطابق زير باشد، آنگاه به ترتيب جلو 

  . الزامات را برآورده نمايد مورد نيازتنظيمات درخواست ميگردد تا با انجام شده و از سازنده 

   Dنمونه  1- 1- 2- 3-خ

   C2در صورت تحقق حالت :  D2حالت 

  صفر درصد  يك چراغ جلو بيشتر از                

  درصد 20      اما حداكثر                

  درصد 20  يك چراغ جلو بيشتر از                

  .برآورده نگردد Cبراي نمونه  2-2- 1-يا اگر شرايط بند خ 2- 1- 2- 3-خ

  ابطال تائيديه  3- 3-خ

به مقادير اندازه گيري شده چراغ جلو ، انحراف 1-يه نمونه برداري اشاره شده در نمودار خرواگر مطابق 

  . بايد مردو تلقي شده و مفاد بند اعمال گرددآنگاه تطابق  صورت زير باشد،

   Cنمونه  1- 3- 3-خ

  درصد 20  يك چراغ جلو حداكثر :  C3حالت 

  صفر درصد   يك چراغ جلو بيشتر از                

  درصد 20      اما حداكثر                

  درصد 20  يك چراغ جلو بيشتر از                

  . برآورده  نگردد Cبراي نمو نه  2-2- 1-يا اگر شرايط بند خ 2- 1- 2- 3-خ

  ابطال تائيديه  3- 3-خ

هاي جلو به مقادير اندازه گيري شده جراغ انحراف  1- رويه نمونه برداري اشاره شده در نمودار خ اگر مطابق 

  . اعمال گرددبايد  13بايد مردود تلقي شده و مفاد بند صورت زير باشد، آنگاه تطابق 

   Cنمونه  1- 3- 3-خ

  درصد 20  يك چراغ جلو حداكثر :  C3حالت 

  درصد 20  غ جلو بيشتر از ارچيك                



 

  درصد  20  هر دو چراغ جلو بيشتر از :  C4حالت 

   Dنمونه  2- 3- 3-خ

   C2در صورت تحقق حالت :  D3حالت 

  صفر درصد  يابيشتر از يك چراغ جلو صفر                

  درصد  20  جلو بيشتر از يك چراغ                

  . برآورده نگردد Dو  Cبر اي نمونه هاي  2-2- 1-يا اگر شرايط بند خ 3- 3- 3-خ

  تغيير موقعيت عمودي خط قطع  4-خ

  :تحت تاثير گرما، رويه زير به كار گرفته مي شودخط قطع براي صحه گذاري موقعيت عمودي 

نمونه برداري شده است  1-خبه رويه نشان داده شده در نمودار با توجه كه  Aيكي از چراغ هاي جلو نمونه 

در معرض چرخه اشاره شده در و بعد از اين كه سه بار متوالي  1-2- با رويه بيان شده در بند تبايد مطابق 

∆r در صورتي كه . قرار گرفت، مورد آزمون قرار گيرد 2-2- 2-بند ت ميلي راديان نباشد  5/1بيشتر از   

ميلي راديان باشد، دومين  2ميلي راديان و حداكثر  5/1از  فراترمقدار اگر اين . شودچراغ جلو بايد پذيرفته 

هاي ثبت شده در هر قدر مطلق از آزمون، ميانگين بعد . آزمون قرار گيردبايد در معرض  Aچراغ جلو نمونه 

  . باشدميلي راديان  5/1بيش از دو نمونه بايد 

همان بايد درمعرض  Bجلو نمونه به دست نيايد، دو چراغ  Aدر مورد نمونه  5/1اگر مقدار به هر جهت 

   .ميلي راديان باشد 5/1بايد بيشتر از براي هر يك از آنها ن ∆rبيان شده قرار گيرد و مقدار چرخه 

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

  
  
  
  
  

  

   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  

  

ير ذكر شده در مربع ها عبارتند از حداكثر انحراف درجهات نامطلوب نسبت به حدود مربوطه كه بر حسب در نمودار مذكور مقاد: يادآوري

                       .درصد بيان مي گردد

  رويه نمونه برداري 1-خنمودار 

  تنظيم

شود كه محصوالت از سازنده خواسته مي 

خود را در خط توليد منطبق با الزامات 
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  مجدد بردارينمونه 

  انتخاب و در قالب  تصادفيچراغ جلو به طور  4

  .شوندمي ناميده Dو  Cهاي نمونه

 پايان
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  اولين نمونه برداري

و  Aهاي چراغ جلو كه به طور تصادفي انتخاب و در قالب نمونه 4

B شوندناميده مي  

  چراغ جلو A :2نمونه 

 

  چراغ جلو B :2نمونه 

  

  چراغ جلو C :2 نمونه

 
  جلو چراغ D :2نمونه 
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